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รายงานการประชุม 
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนส่งเสริมวิชาการ  

ครั้งที ่1/2558 
วันอังคารที ่31 มีนาคม 2558 

 ณ ห้องประชุมส่วนส่งเสริมวิชาการ  
       

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

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางวาสนา  ภัสสรโยธิน   สัมมนาหลักสูตรการวางแผน

   กลยุทธ์ การวางแผนการท างาน 
2. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์   ลาชดเชย 

 
เริ่มการประชุมเวลา 14.20 น. 

  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ถึงช่วงเวลาของการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2557 โดยจะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2557 ตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ของส่วน
ส่งเสริมวิชาการ โดยการเก็บข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลตามระบบการเปิด - ปิดภาคการศึกษา
ตามอาเซียน โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 - เดือนมิถุนายน 2558 และในปีนี้ หน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอนซึ่งหมายรวมถึงส่วนส่งเสริมวิชาการ ยังคงใช้แนวทางเดิมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ไม่ต้องปรับตัวบ่งชี้ตามตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ส านักวิชา และสถาบัน   

 มติ รับทราบ 
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 วาระท่ี 1.2 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ ต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 

 มติ ปรับแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ส่วนส่งเสริม
วิชาการตามข้อเสนอแนะที่ประชุม โดยให้ปรับตามการด าเนินงานที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษานั้น ๆ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบรายงานการประชุม 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
   ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 

 ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที ่2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ให้คณะท างานฯ แต่ละท่านเพ่ือพิจารณา
รับรองหรือแก้ไขแล้วตอบกลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 กรณีท่ีไม่ได้รับแจ้งภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข นั้น สรุปผลการพิจารณาขอ ง
คณะท างานฯ ที่เข้าร่วมประชุม 10 ราย เป็นดังนี้  

1. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (ตอบแบบรับรองกลับมา) จ านวน 3 ราย 
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ตอบแบบรับรองกลับมา) จ านวน 7 ราย 

 จึงเสนอคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ดังรายงานที่ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

 มติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในที่ประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 - ประชุมคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวชิำกำร คร้ังที่ 

1/2558 (สัปดำห์ท่ี 4 ของเดือนมีนำคม 2558 - สัปดำห์ที่ 1 ของเดือน

เมษำยน 2558) 

- ปรับปรุงตัวบ่งชี้ส ำหรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

 ปีกำรศึกษำ 2557 (ถ้ำม)ี (สัปดำห์ที่ 1 ของเดือนเมษำยน 2558)

2 จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวชิำกำร

3 ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ส่วนส่งเสริมวชิำกำร ปีกำรศึกษำ 2556 

- คร้ังที่ 1 (มีนำคม 2558)

- คร้ังที่ 2 (กันยำยน 2558)

4 รวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนของปีกำรศึกษำ 2557 ตำมตัวบ่งชี้ของ

หน่วยงำนส ำหรับกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)

5 จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 และเสนอ

คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวชิำกำรพจิำรณำ

6 - ประชุมคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนส่งเสริมวชิำกำร คร้ังที่ 

2/2558 เพื่อพจิำรณำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 

(สัปดำห์ท่ี 1-2 ของเดือนกรกฎำคม 2558)

- แก้ไขรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 ตำมมติ

ที่ประชุมฯ และจัดท ำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

7 ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 ให้ฝ่ำยวชิำกำรและ

นวตักรรม พร้อมบันทึกข้อมูลรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ

2557 ผ่ำนระบบฐำนข้อมูล SAR Online (ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558)

8 รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน 

24 ส.ค. - 4 ก.ย. 58

9 รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน

ปลายเดือน ก.ย. 2558 (28 ก.ย. - 2 ต.ค. 58)

10 น ำเสนอผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 

ส่วนส่งเสริมวชิำกำร ในกำรประชุม QA Forum

11 ด ำเนินกำรตำมผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยจัด

กิจกรรมเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตำมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ธนัวาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

มิถุนายน

แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สว่นสง่เสรมิวชิาการ ปกีารศึกษา 2557 (ก.ค. 2557 - ม.ิย. 2558)

เมษายนกิจกรรม
ล าดับ

ที่ สัปดาห์ที่
กุมภาพันธ์ มีนาคม
สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่

พฤษภาคม
สัปดาห์ที่

มกราคม
สัปดาห์ที่

ป ีพ.ศ. 2558
ตุลาคม พฤศจิกายน
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระท่ี 4.1 การพิจารณาการให้ข้อมูลส าหรับจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 
  ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยจะท าการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหน่วยงาน ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2558 และระดับสถาบัน ในช่วง
ปลายเดือนกันยายน 2558 โดยที่ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้จะต้องรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 
2557 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558) ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ส าหรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบในการ
ให้ข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้จัดส่งข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 

 จึงน าเสนอคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณา 

 มติ  
1. ประธานฯ มอบหมายให้คณะท างานฯ จัดส่งข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบมายังฝ่าย

เลขานุการฯ ภายในเวลาที่ก าหนด ส่วนข้อมูลการด าเนินงานที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น คือ 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 - มิถุนายน 2558 สามารถส่งข้อมูลเพ่ิมเติมมาที่ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ เพ่ือน ามาจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 
2557 ส่วนส่งเสริมวิชาการต่อไป 

2. ปีการศึกษา 2557 ตัดตัวบ่งชี้ที ่12.3 การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษา
ส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ออก เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงให้กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ไปอยู่ในความ
ดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2556 โดยล าดับตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ ยังคงเดิม และในตารางผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
การประกันคุณภาพของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 
2555 และปีการศึกษา 2556 เพ่ือดูพัฒนาการ ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ยังคงแสดงข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 12.3 ของปีการศึกษา 2555-2556 แต่ข้อมูลของปีการศึกษา 
2557 ให้ใส่หมายเหตุตามเหตุผลข้างต้น   
 

 วาระท่ี 4.2 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน มทส. 
  ปีการศึกษา 2557 

 ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้มีหนังสือที่ ศธ 
5601(2)/ว17 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 ขอให้หน่วยงานพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการท างานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความรอบรู้ได้รับการยอมรับจากประชาคม
อุดมศึกษา และควรมีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
มทส. โดยขอให้เสนอรายชื่อจ านวน 3 ท่าน ผ่านระบบฐานข้อมูลเสนอรายชื่อผู้ประเมินฯ ที่เว็บไซต์งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ http://web.sut.ac.th/qa/ ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เพ่ือ
จะได้รวบรวมเสนออธิการบดีพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในและด าเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เคยท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินฯ ส่วนส่งเสริม
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วิชาการ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ประเมินฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

 โดยในการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จะด าเนินการในแนวทางเดียวกับ
การประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ การให้ประธานกรรมการประเมินฯ ระดับหน่วยงาน ร่วมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบันด้วย เพ่ือจะได้ทราบผลการประเมินระดับหน่วยงานเบื้องต้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประเมินภาพรวมในระดับสถาบัน 

 จึงน าเสนอคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณา 

  มติ  

1. เห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
มทส. จ านวน 2 ท่าน ดังนี้  
1) รศ. ดร.เสาวณีย์  รัตนพานี มหาวิทยาลัยสยาม  
2) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน  

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. มอบฝ่ายเลขานุการฯ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง 2 ท่านตามมติข้อ 1. ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลเสนอรายชื่อผู้ประเมินฯ 

 
ปิดการประชุมเวลา 14.50 น. 
 
 

(นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ) 
คณะท างานและเลขานุการฯ 
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