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รายงานการประชุม 
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนส่งเสริมวิชาการ  

ครั้งที ่1/2556 
วันอังคารที ่30 เมษายน 2556 

ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ 
       

ผู้ที่เข้าประชุม 
1. หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ (นางสาวจันทนา  พรหมศิริ)   ประธานคณะท างาน 
2. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน   คณะท างาน 
3. นางสนทนา  สอิ้งทอง   คณะท างาน 
4. นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย   คณะท างาน 
5. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์   คณะท างาน 
6. นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า   คณะท างาน 
7. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน   คณะท างาน 
8. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่   คณะท างาน 
9. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก   คณะท างาน 
10. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ   คณะท างานและเลขานุการ 

 
เริ่มการประชุมเวลา 15.30 น. 

  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเวลาของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส าหรับปีการศึกษา 2555 แล้ว ซึ่งการประเมินฯ ดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ซึ่งจะจัดช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2556 และการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับสถาบัน) จะจัดช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2556    

 มติ รับทราบ 
 
 วาระท่ี 1.2 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555   
  ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการ ต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 มติ รับทราบ แต่ขอให้ปรับแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการ ในรูปแบบ Gantt Charts เพ่ือง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์และสามารถเปรียบเทียบ
ระยะเวลาของการด าเนินงานได้ชัดเจน  
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 วาระท่ี 1.3 การปรับเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินในแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเป็นตัวบ่งชี้
ขั้นต่ าของหน่วยงานว่ามีเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน ท าให้ไม่สามารถเทียบเคียงกันได้ ควรปรับเกณฑ์ให้
สามารถเทียงเคียงกันได้ ฝ่ายวิชาการโดยงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงน ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาและปรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
เพ่ือให้สามารถน ามาเทียบเคียงกันได้ ซึ่งการปรับครั้งนี้ได้ปรับให้กระทบกระเทือนหน่วยงานน้อยที่สุด แต่ยังคง
เกณฑ์เดิมของ สกอ. และฝ่ายวิชาการได้มีการจัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
ระดับส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา
และเห็นชอบร่วมกันในการปรับเกณฑ์การประเมินของหน่วยงาน 
 ในการนี้ ฝ่ายวิชาการได้มีหนังสือที่ ศธ 5601(2)/ว 17 ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 ขอส่งเกณฑ์
การประเมินในตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงานที่ปรับใหม่ ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 
มายังส่วนส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเรียนแจ้งคณะท างานฯ เฉพาะตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่
เกี่ยวข้องกับส่วนส่งเสริมวิชาการ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 

 มติ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี 4.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายวิชาการได้จัดส่งเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้
ระดับหน่วยงานที่ปรับใหม่ ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 มายังส่วนส่งเสริม
วิชาการ นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้น าเกณฑ์การประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนส่งเสริม
วิชาการและจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ
คณะท างานฯ เพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระท่ี 4.1 
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 มติ รับทราบ และขอให้คณะท างานฯ น าไปใช้ในการเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการ และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 
2556 เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 ส่วนส่งเสริมวิชาการต่อไป  
 
 
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 

(นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ) 
คณะท างานและเลขานุการฯ 

 
 


