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รายงานการประชุม 
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนส่งเสริมวิชาการ  

ครั้งที ่1/2557 
วันพฤหัสบดทีี ่13 มีนาคม 2557 

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 15.10 น. 

  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ถึงช่วงเวลาของการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2556 โดยจะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2556 ตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ของส่วนส่งเสริม
วิชาการ ประธานฯ จึงเห็นสมควรให้มีการนัดประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ครั้งที่ 1/2557 เพ่ือพิจารณาการให้ข้อมูลส าหรับจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 ส่วนส่งเสริม
วิชาการ   

 มติ รับทราบ 
 
 
 
 



C:\Users\COm\Desktop\รายงาน 1-57.doc 2 

 วาระท่ี 1.2 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ ต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

 มติ รับทราบ 
  
 วาระท่ี 1.3 การก าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มี
หนังสือที่ ศธ 0506(3)/ว1595 ลว. 27 ธันวาคม 2556 เรื่อง การก าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองต่อ สกอ. โดยให้
สถาบันต่าง ๆ ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หากสถาบันอุดมศึกษายังใช้ระบบการเปิด - ปิดภาคการศึกษาเดิม ให้ใช้แนวทางเดิม โดย
ดูผลการด าเนินงานตามรอบปีการศึกษา คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของ
ปีถัดไป โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งรายงานการประเมินตนเองไปยัง สกอ. ภายใน
เดือนกันยายนของทุกปี 

2. หากสถาบันอุดมศึกษามีระบบการเปิด - ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน การประเมิน
คุณภาพการศึกษาจะดูการด าเนินงานตามรอบปีการศึกษาของอาเซียน คือ ตั้งแต่เดือน
สิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ประเมินตนเองไปยัง สกอ. ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  

 จึงเสนอคณะท างานฯ เพ่ือทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 มติ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1 การพิจารณาการให้ข้อมูลส าหรับจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
  ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยจะท าการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับหน่วยงาน ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2557 และระดับสถาบัน ในช่วง
ต้นเดือนสิงหาคม 2557 โดยที่ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้จะต้องรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2556 
(พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557) ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส าหรับใช้
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแต่
ละตัวบ่งชี้จัดส่งข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 

 มติ ประธานฯ มอบหมายให้คณะท างานฯ จัดส่งข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบมายังฝ่าย
เลขานุการฯ ภายในเวลาที่ก าหนด แตห่ากข้อมูลในตัวบ่งชี้ใดที่สามารถส่งก่อนเวลาที่ก าหนดได้ ขอให้จัดส่งให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ก่อน เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 ส่วนส่งเสริมวิชาการต่อไป 
 
 วาระท่ี 4.2 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน มทส. 
  ปีการศึกษา 2556 

 ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้มีหนังสือที่ ศธ 
5601(2)/ว13 ลว. 4 มีนาคม 2557 ขอให้หน่วยงานพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการท างานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความรอบรู้ได้รับการยอมรับจากประชาคม
อุดมศึกษา และควรมีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
มทส. โดยขอให้เสนอรายชื่อจ านวน 3 ท่าน ผ่านระบบฐานข้อมูลเสนอรายชื่อผู้ประเมินฯ ที่เว็บไซต์งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ http://web.sut.ac.th/qa/ ภายในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 เพ่ือจะ
ได้รวบรวมเสนออธิการบดีพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในและด าเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เคยท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินฯ ส่วนส่งเสริม
วิชาการ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ประเมินฯ ดังเอกสารแนบ 

 โดยในการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จะด าเนินการในแนวทางเดียวกับ
การประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ การให้ประธานกรรมการประเมินฯ ระดับหน่วยงาน ร่วมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบันด้วย เพ่ือจะได้ทราบผลการประเมินระดับหน่วยงานเบื้องต้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประเมินภาพรวมในระดับสถาบัน 

 

 

 

 

http://web.sut.ac.th/qa/
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  มติ  

1. เห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
มทส. จ านวน 2 ท่าน ดังนี้  
1) ดร.นันทน์  ถาวรังกูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2) รศ.กิติพงค์  มะโน อาจารย์ประจ าภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม  

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. มอบฝ่ายเลขานุการฯ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง 2 ท่านตามมติข้อ 1. ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลเสนอรายชื่อผู้ประเมินฯ 

 
ปิดการประชุมเวลา 16.05 น. 

 
 

(นางณัฐกานต์  จันทร์ศิร)ิ 
คณะท างานและเลขานุการฯ 

 


