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รายงานการประชุม 
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนส่งเสริมวิชาการ  

ครั้งที ่2/2557 
วันพุธที ่30 เมษายน 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. นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่   คณะท างาน 
8. นางสาวมยุรี  เชื้อจันทึก   คณะท างาน 
9. นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ   คณะท างานและเลขานุการ 
 

ผู้ทีไ่ม่เข้าประชุม 
1. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน   ลาป่วย 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยในปีการศึกษา 2556 จะท าการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหน่วยงานและระดับสถาบันเร็วขึ้น โดยมีช่วงการประเมิน ดังนี้ 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ก าหนดช่วงประเมินระหว่างวันที่ 
26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2557 โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
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ช่วงการประเมิน หน่วยงาน 

26 - 27 มิถุนายน 2557 

1. ส านักวิชา 6 ส านักวิชา 

2. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
 ศูนย์กิจการนานาชาติ  
 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
 สถานพัฒนาคณาจารย์  

30 มิถุนายน -  

1 กรกฎาคม 2557 

1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เทคโนธานี 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. ส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7 - 8 กรกฎาคม 2557 
ศูนย์บริการการศึกษา 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

โดยส่วนส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยงานทีจ่ัดอยู่ในกลุ่มส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งจะได้รับการประเมินฯ ในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557 ประธานฯ ขอให้คณะท างานฯ ทุกท่าน
เตรียมพร้อมรับการประเมินด้วย 

2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ก าหนดช่วงประเมินระหว่างวันที่ 30 
กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 

 
 มติ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ  
   ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557     

 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ให้คณะท างานฯ ทุกท่าน
พิจารณารับรองหรือแก้ไข แล้วตอบกลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้ง
ภายในก าหนดเวลา จะถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข นั้น สรุปผลการพิจารณาของ
คณะท างานฯ ที่เข้าประชุม 10 ราย เป็นดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (ตอบแบบรับรองกลับมา) จ านวน 5 ราย 
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ตอบแบบรับรองกลับมา) จ านวน 4 ราย 
3. รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข จ านวน 1 ราย 

ดังนี้ 
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หน้า 3 บรรทัดแรกของวาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.2   
จากเดิม “ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า........” 
แก้ไขเป็น  “ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า........” 

ทั้งนี้ คณะท างานฯ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในที่ประชุม ดังนี้  
หน้า 2 วาระที่ 1.3 และหน้า 3 วาระที่ 4.2 ในส่วนของการอ้างอิงเลขหนังสือราชการ ไม่ควรใช้

ตัวอักษรย่อ 
จากเดิม “ลว.” 
แก้ไขเป็น “ลงวันที่” 

จึงเสนอคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 

 มติ รับรองรายงานการประชุมตามท่ีเสนอขอแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการของหน่วยงาน จากผลการประเมินคุณภาพ
  ภายในหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ท าการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2555 เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการนี้ 
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้มีหนังสือที่ ศธ 5601(2)/ว16 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 แจ้งให้หน่วยงานรายงาน
ความคืบหน้าผลการด าเนินงานตามมาตรการของหน่วยงาน จากผลการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานและผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 เฉพาะจุดอ่อน-มาตรการแนวทางแก้ไข เท่านั้น โดยขอให้จัดล าดับ
ความส าคัญ ก่อน-หลัง ของจุดอ่อนดังกล่าวตามกรอบเวลาการด าเนินงาน และขอให้รายงานผลการด าเนินงานให้ทราบ 
หากได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ หรือหากไม่มีการด าเนินงาน ขอให้แจ้งปัญหา-อุปสรรคให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย ซึ่ง
ฝ่ายวิชาการฯ จะได้มีการติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงานในส่วนที่ยังไม่มีการด าเนินการอีกครั้ง โดยขอให้
หน่วยงานตอบกลับตามแบบกรอกรายงานผลการด าเนินงาน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ไปยัง งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ พร้อม attach file ไปที่ sutqa@sut.ac.th 
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2557 เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายที่เก่ียวข้องและหน่วยงานทั้งหมด
เสนอท่านอธิการบดีต่อไป 

จึงน าเสนอคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณา 
 
 มติ ที่ประชุมเห็นควรให้รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ จากผลการประเมิน
  คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
  รายงานการประชุม  
 

mailto:sutqa@sut.ac.th
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 วาระท่ี 4.2 (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2556 

 ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอข้อมูลผลการด าเนินงาน
และผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้  ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 
2556 เพ่ือจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2556 นั้น บัดนี้
คณะท างานฯ ได้ส่งข้อมูลผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เรียบร้อยแล้ว  

 จึงน าเสนอคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริม
วิชาการ ปีการศึกษา 2556 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระท่ี 4.2 
 
 มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
  ปีการศึกษา 2556 โดยขอให้แก้ไขข้อความ ค าถูก-ผิด การฉีกค า การเว้นวรรคให้ถูกต้อง
  และเหมาะสม และมอบหมายให้คณะท างานฯ ปรับปรุงข้อมูลผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้
  ทีต่นเองรับผิดชอบและส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เพ่ือจัดท า
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2556 ฉบับสมบูรณ์
  ต่อไป โดยมีการแก้ไขดังนี ้ 

รายการ การแก้ไข 
ส่วนที่ 1 บทน า  
หัวข้อ 5. บุคลากร 
 

เพ่ิมจ านวนพนักงานธุรการ จาก 1 คน เป็น 2 คน และตัดข้อมูล
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งพนักงานธุรการออก เนื่องจาก
บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ จ านวน 1 คน คือ นางสาวมยุรี  
เชื้อจันทึก ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานธุรการแล้ว 
ในปีการศึกษา 2556  

หัวข้อ 7. กิจกรรม/ การประชุม/ การต้อนรับ 
คณะศึกษาดูงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ 
ปีการศึกษา 2556 

เพ่ิมข้อมูลกิจกรรมอื่น ๆ ให้ครบถ้วน เช่น การมอบเกียรติบัตร
และรางวัลส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียน
เป็นอันดับหนึ่งของหลักสูตร ในพิธีไหว้ครู เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินงานในเกณฑ์ข้อ 8 ให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์มาตรฐานให้มากขึ้น โดยอธิบายว่าผู้บริหารหน่วยงาน
และคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมี
ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตจากการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการอย่างไร และส่วนส่งเสริมวิชาการน า
ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตดังกล่าวไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
อย่างไร ซึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้บริหารหน่วยงานและ
คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใด ๆ เนื่องจากส่วนส่งเสริมวิชาการ
มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ 



Y:\ประกันคุณภาพ\QA ส่วนส่งเสริมวิชาการ\ประชุมคณะท างาน QA สสว\ปี 2557 (ปีการศึกษา 2556)\รายงานการประชุม\รายงาน 2-57.doc 

รายการ การแก้ไข 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  
เพ่ิมข้อมูลการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก จ านวน 3 หน่วยงาน ในผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 8  

ตัวบ่งช้ีที่ 12.3 การเตรียมความพร้อมด้าน 
 การเรียนระดับอุดมศึกษา 
 ส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 

1. ปรับรายละเอียดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 
โดยน าสรุปผลการประเมินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมฯ 
มาใส่ และจ าแนกข้อมูลสรุปผลการประเมินกิจกรรม
ออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมการจัดค่ายเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้พื้นฐานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
และกิจกรรมการจัดอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1      

2. รายละเอียดในข้อ 6 ขอให้ปรับเป็นหมายเหตุ เนื่องจากเป็นการ
ให้รายละเอียดเพิ่มเท่านั้น  

ตัวบ่งช้ีที่ 12.4 การด าเนินงานเกี่ยวกับ 
 การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 กิตติมศักดิ์ 

ปรับรายละเอียดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 
โดยอธิบายเพ่ิมในกรณีของนายเลื่อน  กฤษณกรี ซึ่งท่านมาร่วม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แต่เนื่องจากป่วย จึงไม่สามารถ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได ้ 

 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 

                                                 
(นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ) 

คณะท างานและเลขานุการฯ 


