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รายงานการประชุม 
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนส่งเสริมวิชาการ  

ครั้งที ่2/2559 
วันศุกร์ที ่3 มิถุนายน 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   ลาออกจากการเป็นพนักงาน

   มหาวิทยาลัย 
 

เริ่มการประชุมเวลา 10.05 น. 

  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมคณะท างานฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา 
(ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการ ซึ่งส่วนส่งเสริมวิชาการจะมีการ
น าตัวบ่งชี้บางตัวบ่งชี้จากระบบ CUPT QA มาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 

    มติ รับทราบ 

 วาระท่ี 1.2  ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ตามระบบ CUPT QA 

 เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่ ศธ 5601(2)/ว41 
ลว. 1 มิถุนายน 2559 แจ้งก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ตามระบบ CUPT QA 
โดยมีรายละเอียดการจัดการบรรยาย/อบรม/ประชุม เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจการด าเนินงานตามระบบดังกล่าว
แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และมีรายละเอียดก าหนดการประเมินซึ่งจะจัดในช่วงเดือน
สิงหาคม - ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 ต่อไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
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    มติ รับทราบ โดยประธานคณะท างานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
1) การประเมินระดับหลักสูตรและการประเมินระดับส านักวิชา จะเป็นหน้าที่ของ

หลักสูตรและส านักวิชาดูแล โดยมีงานประกันคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่
ประสานงานในบางส่วนที่เกี่ยวข้อง  

2) การประเมินระดับหน่วยงาน (ศูนย์/สถาบัน, หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี) จะเป็น
หน้าที่ของงานประกันคุณภาพการศึกษาดูแล ซึ่งงานอ่ืน ๆ ในส่วนส่งเสริมวิชาการ
อาจต้องมีส่วนช่วยประสานงานในบางเรื่อง   

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ  
   ครั้งท่ี 1/2559 วันที่ 31 มีนาคม 2559 

 เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้คณะท างานฯ ทุกท่าน
พิจารณารับรองหรือแก้ไข แล้วตอบกลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้ง
ภายในก าหนดเวลา จะถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข นั้น สรุปผลการพิจารณาของ
คณะท างานฯ ที่เข้าประชุม 9 ราย เป็นดังนี้ 

1. คณะท างานฯ 3 ราย แจ้งการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
2. คณะท างานฯ 6 ราย ไม่แจ้งการรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงาน 

 ส าหรับคณะท างานฯ ที่ไม่ได้เข้าประชุมจ านวน 1 ราย ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม
ดังกล่าว ให้รับทราบด้วยแล้ว  

 ทั้งนี้ คณะท างานฯ มีการแก้ไขในที่ประชุม ดังนี้ 

1) หน้า 4 วาระท่ี 4.1 มีการแก้ไข ดังนี้  
- ย่อหน้าที่ 1 : จากเดิม “ฝ่ายเลขานุการฯ” แก้ไขเป็น “เลขานุการฯ” 
- ย่อหน้าที่ 2 : ตัดประโยค “จึงน าเสนอคณะท างานฯ เพื่อพิจารณา” ออก 
- มต ิ : บรรทัดที่ 1 ตัดค าว่า “ที่ประชุม” ออก 

 : บรรทัดที่ 1 เปลี่ยนค าว่า “หน่วยงาน” เป็น “ส่วนส่งเสริมวิชาการ” 
 : บรรทัดที่ 2 เปลี่ยนค าว่า “คณะท างานฯ ที่ดูแล” เป็น “ผู้ที่”  
 : บรรทัดที่ 2 เปลี่ยนค าว่า “มต”ิ เป็น “ข้อสังเกต” 

2) หน้า 6 วาระท่ี 4.2 มีการแก้ไข ดังนี้  
- ย่อหน้าที่ 1 : จากเดิม “ฝ่ายเลขานุการฯ” แก้ไขเป็น “เลขานุการฯ” 
- ย่อหน้าที่ 2 : ตัดประโยค “จึงน าเสนอคณะท างานฯ เพือ่พิจารณา” ออก 

 จึงเสนอคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

    มติ รับรองรายงานการประชุมตามท่ีเสนอขอแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1 (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการ 

 เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะท างานฯ ได้ร่วมกันปรับตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน 
และเกณฑ์การประเมิน ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการ ให้
สอดคล้องตามแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอน (ศูนย์/สถาบัน/หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี) นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า (ร่าง) คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึ งน าเสนอคณะท างานฯ เพ่ือ
พิจารณา ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระท่ี 4.1  

 ทั้งนี้  ขอให้ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ รวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2558 
(กรกฎาคม 2558 - มิถุนายน 2559) และจัดส่งข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2559 เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการ โดยมี
รายละเอียดผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ ดังตารางต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ (8 ตัวบ่งช้ี)  

ตัวบ่งชี้ 1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน คุณรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
ตัวบ่งชี้ 1.2 กระบวนการพัฒนาแผน คุณณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
ตัวบ่งชี้ 1.3 ระบบบริหารความเสี่ยง คุณวาสนา  ภัสสรโยธิน 
ตัวบ่งชี้ 1.4 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณฐิติกา  จันทร์หล้า 
ตัวบ่งชี้ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ คุณรุจิรัตน์  ชุมใหม่ 
ตัวบ่งชี้ 1.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ คุณฐิติกา  จันทร์หล้า 
ตัวบ่งชี้ 1.7 คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน คุณณัฐกานต์  จันทร์ศิร ิ
ตัวบ่งชี้ 1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คุณณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน (4 ตัวบ่งช้ี)  
ตัวบ่งชี้ 2.1 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คุณณัฐกานต์  จันทร์ศิริ 
ตัวบ่งชี้ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของหลักสูตร คุณทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์ 
ตัวบ่งชี้ 2.3 การด าเนินงานประชุมสภาวิชาการ คุณสนทนา  สอิ้งทอง 
ตัวบ่งชี้ 2.4 การด าเนินงานประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียน

 การสอน 
คุณทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์ 

 จึงน าเสนอคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณา 
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 มติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส่วนส่งเสริม
  วิชาการ โดยมีการแก้ไขดังนี ้

รายการ การแก้ไข 
ค าน า ควรเพ่ิมข้อความที่แสดงถึงประโยชน์หรือเหตุผลของการจัดท า

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้  
บทที ่1 บทน า 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร  
 1) โครงสร้างองค์กร  
  (2) งานสนับสนุนวิชาการ 
 งานระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 งานสถาบันการบินพลเรือน 
  (สบพ.) สถาบันสมทบ 

 
 
 
 
แก้ไขรายละเอียดของงานให้ถูกต้อง 
จากเดิม “กลั่นกรองการขออนุมัติค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต” 
แก้ไขเป็น “กลั่นกรองการขออนุมัติค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
โครงการปริญญาเอกร่วมสถาบันและโครงการอ่ืน ๆ” 
แก้ไขหัวข้อของงานให้ถูกต้อง 
จากเดิม “งานสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) สถาบันสมทบ” 
แก้ไขเป็น “งานสถาบันสมทบ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)” 

บทที่ 2 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 

 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจของหน่วยงาน  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งของหลักสูตร 
1. แก้ไขค าอธิบายตัวบ่งชี้ โดยเพ่ิมกิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งของหลักสูตร 
2. แก้ไขเกณฑ์มาตรฐาน โดยปรับเกณฑ์ให้สอดคล้องกับวงจร

คุณภาพ PDCA ให้มากขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การด าเนินงานประชุมเพื่อ

ประเมินภารกิจการจัดการเรียน
การสอน 

ตัดออก ไม่น ามาเป็นตัวบ่งชี้ของส่วนส่งเสริมวิชาการ แต่ควรน า
ผลการด าเนินงานมาเป็นข้อมูลประกอบในตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนการเรียนการสอน  
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 วาระท่ี 4.2 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน มทส. 
  ปีการศึกษา 2558 

 เลขานุการฯ รางานต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมได้มีหนังสือที่ ศธ 5601(2)/ว36 
ลว. 13 พฤษภาคม 2559 ขอให้หน่วยงานพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือ
มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพในเกณฑ์การประกันคุณภาพข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพหน่วยงาน 

1. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award; TQA) 
2. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็น เลิศ  (Education Criteria for 

Performance Excellence; EdPEx) 
3. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Council of 

University Presidents of Thailand Quality Assurance; CUPT QA) 
4. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 โดยขอให้เสนอรายชื่อจ านวน 3 ท่าน ผ่านระบบฐานข้อมูลเสนอรายชื่อผู้ประเมินฯ ที่เว็บไซต์
ส่วนส่งเสริมวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา http://web.sut.ac.th/qa/ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
เพ่ือจะได้รวบรวมเสนออธิการบดีพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในและด าเนินการทาบทาม
ผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เคยท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินฯ ส่วนส่งเสริม
วิชาการ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ประเมินฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 

 จึงน าเสนอคณะท างานฯ เพื่อพิจารณา 

  มติ 1. เห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน มทส. จ านวน 3 ท่าน ดังนี้  
1) อ. ดร.นันทน์  ถาวรังกูร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
2) ศ. ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
3) รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

   2. มอบเลขานุการฯ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง 3 ท่านตามมติข้อ 1. ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลเสนอรายชื่อผู้ประเมินฯ  

 
ปิดการประชุมเวลา 11.55 น. 
 
 

(นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ) 
คณะท างานและเลขานุการฯ 

http://web.sut.ac.th/qa/

