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รายงานการประชุม 
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนส่งเสริมวิชาการ  

ครั้งที ่1/2559 
วันพฤหัสบดทีี ่31 มีนาคม 2559 

 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 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางดุจเดือน  ปานเถื่อน   ลาป่วย 

 
เริ่มการประชุมเวลา 09.45 น. 

  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้น าระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of the University Presidents of Thailand 
Quality Assurance; CUPT QA) มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ซึ่งระบบ CUPT QA เน้นการประเมินส านักวิชาเป็นหลัก 
ส่วนการประเมินระดับหลักสูตร จะใช้เกณฑ์การประเมินของ AUN QA (ASEAN University Network - Quality 
Assurance) และการประเมินระดับส านักวิชาและระดับสถาบัน จะใช้ CUPT indicators และจะด าเนินการตามเกณฑ์
และแนวทางของ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ต่อไป 
 โดยหน่วยงานสนับสนุนอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส านักวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน ต้องมีการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบ CUPT QA ได้ โดยฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรมได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2558 ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และมอบหมายให้แต่ละ
หน่วยงานปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้สอดคล้องตามแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

  มติ รับทราบ 

รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1 การพิจารณาการให้ข้อมูลส าหรับจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 
  ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 
28 มกราคม 2559 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการน าระบบ CUPT QA มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ทั้งระดับหลักสูตร ระดับส านักวิชา และระดับสถาบัน และ
กรณีหน่วยงานสนับสนุน (ศูนย์/สถาบัน/หน่วยงานส านักงานอธิการบดี) ให้ด าเนินการปรับตัวบ่งชี้ให้ตรงกับระบบ
คุณภาพที่หน่วยงานเลือกใช้ โดยฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังการชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (ศูนย์/สถาบัน/หน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี) ได้ทราบและมีความชัดเจนในแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 การปรับ  
ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ขั้นต่ าที่หน่วยงานควรมี การปรับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และ
เกณฑ์การประเมิน ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการ ให้สอดคล้อง
ตามแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ศูนย์/สถาบัน/หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 มติ ให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่ปรับใหม่ของส่วนส่งเสริมวิชาการ โดย
  มอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่จะต้องปรับแก้ไข รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
  รายการแก้ไขไปปรับปรุง และส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2559 
  เพ่ือจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2558 
  ต่อไป โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
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รายการ การแก้ไข 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ ปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามแนวทางที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 
คงเดิม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การด า เนิ น งานของคณ ะกรรมการ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
การบินพลเรือน 

ตัดออก ไม่น ามาเป็นตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน เนื่องจาก
ตัวบ่งชี้ดังกล่าวแสดงถึงงานประจ าแต่ไม่แสดงถึง
ภารกิจหลักของหน่วยงาน ดังนั้นไม่ควรน ามาเป็น
ตัวบ่งชี้หลักของหน่วยงาน ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การด าเนินงานเกี่ยวกับการมอบปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การด าเนินงานโครงการเครือข่ายเชิงกล

ยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ยุบรวมเป็น 1 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) ที่ชี้ให้เห็นถึง
การสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของหลักสูตร โดย
ไม่ต้องแยกระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 การด าเนินงานตามโครงการหนึ่งอาจารย์

หนึ่งผลงาน 
ตัดออก ไม่น ามาเป็นตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน เนื่องจาก
ภาระงานของอาจารย์ในปัจจุบัน ถูกก าหนดแล้วว่า
อาจารย์ต้องมีผลงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 การด าเนินงานประชุมสภาวิชาการ คงเดิม เปลี่ยนล าดับของตัวบ่งชี้ เป็น ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
หมายเหตุ : หากดูภาพรวมตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน
ทั้งหมดแล้วตัวบ่งชี้นี้โดดออกมา/ไม่มีความสัมพันธ์
กับตัวบ่งชี้อ่ืน อาจพิจารณาตัดตัวบ่งชี้นี้ออก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9 การด าเนินงานประชุม เพื่ อประเมิน
ภารกิจการจัดการเรียนการสอน 

ขอพิจารณาตัวบ่งชี้นี้อีกครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 



Z:\ประกันคุณภาพ\QA ส่วนส่งเสริมวิชาการ\ประชุมคณะท างาน QA สสว\ปี 2559 (ปีการศึกษา 2558)\รายงานการประชุม\รายงาน 1-59-แก้ไข.doc 4  

 วาระท่ี 4.2 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 เลขานุการฯ ขอเสนอแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส่วนส่งเสริม
วิชาการ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการต่อไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

 มติ เห็นชอบแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส่วนส่งเสริม
  วิชาการ  
 
ปิดการประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

(นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ) 
คณะท างานและเลขานุการฯ 

 


