
รับรองรายงานการประชุมแล้ว  

Z:\ประกันคุณภาพ\QA ส่วนส่งเสริมวิชาการ\ประชุมคณะทํางาน QA สสว\ปี 2555 (ปีการศึกษา 2554)\รายงานการประชุม\รายงาน 1-55.doc 

รายงานการประชุม 
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนส่งเสริมวิชาการ  

ครั้งที่ 1/2555 
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 

ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ 
       

ผู้ที่เข้าประชุม 
1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)   ประธานคณะทํางาน 
2. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน   คณะทํางาน 
3. นางสนทนา  สอ้ิงทอง   คณะทํางาน 
4. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์   คณะทํางาน 
5. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า   คณะทํางาน 
6. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ   คณะทํางานและเลขานุการ 
7. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน   ผู้เข้าร่วมประชุม 
8. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่   ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ผู้ที่ไม่เข้าประชุม 
1. นางสาวก่ิงทอง  ยงยุทธมีชัย   ติดอบรมหลักสูตรการใช้แผนที่

   ความคิดและการใช้สมองอย่าง
   มีประสิทธิภาพ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี
  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เน่ืองจากรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2554 (พฤษภาคม 2554 - เมษายน 2555) ได้เวียนมาถึงแล้ว ประธานฯ จึงเห็นสมควรให้มีการนัดประชุม
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ เพ่ือปรับปรุงตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การ
ประเมิน สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2554  
 
 มติ รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 



Z:\ประกันคุณภาพ\QA ส่วนส่งเสริมวิชาการ\ประชุมคณะทํางาน QA สสว\ปี 2555 (ปีการศึกษา 2554)\รายงานการประชุม\รายงาน 1-55.doc 2

  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระที่ 4.1 การติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการของหน่วยงาน จากผลการประเมินคุณภาพ
  ภายในหน่วยงาน ปีการศึกษา 2553 
 เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทําการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2553 เพ่ือนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการน้ี 
ฝ่ายวิชาการได้มีหนังสือที่ ศธ 5602(1)/พ ว16 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 แจ้งให้หน่วยงานรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการของหน่วยงาน จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 เฉพาะจุดอ่อน-
มาตรการแนวทางแก้ไข เท่าน้ัน โดยขอให้จัดลําดับความสําคัญ ก่อน-หลัง ของจุดอ่อนดังกล่าวตามกรอบเวลาการ
ดําเนินงาน และขอให้รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ หากได้ดําเนินงานแล้วเสร็จ หรือหากไม่มีการดําเนินงาน 
ขอให้แจ้งปัญหา-อุปสรรคให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย ซึ่งฝ่ายวิชาการจะได้มีการติดตามความคืบหน้าผลการ
ดําเนินงานในส่วนที่ยังไม่มีการดําเนินการอีกครั้ง โดยขอให้หน่วยงานตอบกลับตามแบบกรอกรายงานผลการ
ดําเนินงาน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ไปยัง งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ พร้อม attach file ไปที่ sutqa@sut.ac.th ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555 เพ่ือรวบรวมและ
สรุปผลการดําเนินงานของฝ่ายที่เก่ียวข้องและหน่วยงานทั้งหมดเสนอท่านอธิการบดีต่อไป 
 จึงนําเสนอคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณา 
  
 มติ เห็นควรให้รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ จากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  ปีการศึกษา 2553 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 วาระที่ 4.2 การปรับปรุงตัวบ่งชี้สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554  
  ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
 เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายวิชาการได้จัดประชุมเพ่ือทําความเข้าใจสําหรับ
การเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 เมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม 2555 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกันในรายละเอียดตัวบ่งช้ีที่ปรับใหม่และตัวบ่งช้ีขั้น
ตํ่าที่หน่วยงานควรมี และจะนําไปสู่การจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ในการนี้ ฝ่าย
เลขานุการฯ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน สําหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ส่วนส่งเสริมวิชาการ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม  
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 มติ มีการปรับตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี จาก 17 
ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

เดิม ปรับเป็น 

ตัวบ่งชี้ 12.8 การดําเนินงานตามโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 ข้อ 

เป้าหมาย 

 มีการดําเนินงานครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 
2. แจ้งสํานักวิชาเพ่ือให้คณาจารย์ส่งสรุปผลการดําเนิน

โครงการฯ ประจําปี และข้อเสนอโครงการฯ ใหม่ท่ีจะ
ดําเนินการต่อไป 

3. มีการรวบรวมผลงานโครงการฯ ประจําปีและข้อเสนอ
โครงการฯ ใหม่ท่ีจะดําเนินการต่อไป เพ่ือจัดทํารายงาน
โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 

4. จัดส่งรายงานโครงการฯ ต่อสภาวิชาการเพ่ือรับทราบ 
5. จัดส่งรายงานโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ให้สํานักวิชา/

สาขาวิชา และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เ พ่ือ
เผยแพร่และจัดทําฐานข้อมูลผลงานของคณาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 
2-3 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

4 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการ
ดําเนินการ 

6 ข้อ 

เป้าหมาย 

 มีการดําเนินงานครบทุกข้อ (6 ข้อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 
2. แจ้งสํานักวิชาเพื่อให้คณาจารย์ส่งสรุปผลการดําเนิน

โครงการฯ ประจําปี และข้อเสนอโครงการฯ ใหม่ท่ีจะ
ดําเนินการต่อไป 

3. มีการรวบรวมผลงานโครงการฯ ประจําปีและข้อเสนอ
โครงการฯ ใหม่ท่ีจะดําเนินการต่อไป เพ่ือจัดทํารายงาน
โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน 

4. สรุปการดําเนินการโครงการฯ ประจําปีเสนอต่อสภา
วิชาการเพ่ือรับทราบ 

5. สรุปรายละเอียดโครงการฯ  ประจําปีและข้อเสนอ
โครงการฯ ปีต่อไป และนําขึ้น website ส่วนส่งเสริม
วิชาการเพ่ือเผยแพร่ 

6. จัดส่ งผลงานของอาจาร ย์ ใ ห้ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา เพ่ือเผยแพร่และจัดทําฐานข้อมูลผลงาน
ของคณาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ 12.10 การดําเนินงานประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดทําแผนการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียน
การสอน 

2. จัดการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนท่ีต้ังไว้ 

3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน
จากสํานักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ และสรุปแจ้งหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหา 
 

4. รวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาค

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจัดทําแผนการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียน
การสอน 

2. จัดการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนท่ีต้ังไว้ 

3. รวบรวมข้อมูลปัญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนจาก
สํานักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ และสรุปแจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหา 
 

4. รวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาค
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เดิม ปรับเป็น 
การศึกษา ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
เป็นผู้ประเมิน และปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมาจัดทํา
เป็นเอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันทําการก่อนการประชุม 

5. จัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยไม่เกิน 15 วันทําการ
หลังจากที่มีการประชุมและเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

6. เวียนแจ้งรายงานการประชุมให้ผู้บริหาร/คณบดี/หัวหน้า
สาขาวิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ภายหลังจากท่ีสภาวิชาการ
รับทราบ 

การศึกษา ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
เป็นผู้ประเมิน และปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมาจัดทํา
เป็นเอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันทําการก่อนการประชุม 

5. จัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยไม่เกิน 15 วันทําการ
หลังจากที่มีการประชุมและเสนอสภาวิชาการรับทราบ 

6. ทําบันทึกแจ้ง ผู้บริหาร/คณบดี/หัวหน้าสาขาวิชา/
หน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถดูรายงานการประชุมได้ท่ี 
website ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 

(นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ) 
คณะทํางานและเลขานุการฯ 

 
 


