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รายงานการประชุม 
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนส่งเสริมวิชาการ  

ครั้งที ่3/2559 
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 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 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.35 น. 
  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
ตามระบบ CUPT QA มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับหลักสูตร ระดับส านัก
วิชา/ระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน โดยส่วนส่งเสริมวิชาการซึ่งอยู่ในกลุ่มส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะได้รับการประเมินฯ ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2559 โดยมีประธานการประเมินฯ คือ 
ศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ ประธานฯ จึงได้มีการเชิญประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2558  
 
 มติ รับทราบ 
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 วาระท่ี 1.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 

 เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2558 มหาวิทยาลัยด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance; CUPT QA) โดยมี การประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับหลักสูตร ระดับส านักวิชา/ระดับหน่วยงาน และระดับ
สถาบัน และก าหนดช่วงการประเมิน ดังนี้ 

1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 9 
กันยายน 2559 (ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์ WFME โดยมีก าหนดประเมินวันที่ 8 ม.ค. 60) 

2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา/ระดับหน่วยงาน 
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 

16 กันยายน 2559 (ยกเว้นส านักวิชาเทคโนโลยีสังคมและส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชาตามเกณฑ์ EdPEx โดยมีก าหนด
ประเมินประมาณเดือนกันยายน 2559) 

2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน (ศูนย์/สถาบัน และส านักงาน
อธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที ่ หน่วยงาน ช่วงการประเมิน 
1 ศูนย์บริการการศึกษา 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
ศูนย์คอมพิวเตอร์  

22 - 23 สิงหาคม 2559 

2 ส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เทคโนธานี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

29 - 30 สิงหาคม 2559 4 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
ศูนย์กิจการนานาชาติ  
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
สถานพัฒนาคณาจารย์ 

3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2559 

 จึงน าเสนอคณะท างานฯ เพ่ือทราบ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทั้งระดับหน่วยงาน (หน่วยงานสนับสนุน) ดังเอกสารแนบ 1 และก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน (หน่วยงานสนับสนุน) ดังเอกสารแนบ 2 อีกทั้งสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์งานประกัน
คุณภาพการศึกษา http://web.sut.ac.th/qa/ 
 
 มติ รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ  
   ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 มิถุนายน 2559     

 เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ให้คณะท างานฯ ทุกท่าน
พิจารณารับรองหรือแก้ไข แล้วตอบกลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 กรณีท่ีไม่ได้รับแจ้งใด ๆ 
ภายในก าหนดเวลา ฝ่ายเลขานุการฯ ถือว่าคณะท างานฯ รับรองรายงานการประชุม นั้น ผลการพิจารณาของ
คณะท างานฯ ที่เข้าประชุม 9 ราย สรุปไดด้ังนี้  

1. คณะท างานฯ 5 ราย แจ้งการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
2. คณะท างานฯ 4 ราย ไม่แจ้งการรับรองหรือการแก้ไขใด ๆ ถือว่ารับรองรายงาน 

ทั้งนี้ คณะท างานฯ มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในที่ประชุม ดังนี้  

หน้า 5 วาระท่ี 4.2 ให้เปลี่ยนจ านวนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน มทส. ที่ส่วนส่งเสริมวิชาการเสนอ จาก 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน ทั้งในมติข้อ 1 และมติข้อ 2  

 จึงเสนอคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม 
 
 มติ รับรองรายงานการประชุมตามท่ีเสนอขอแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี 4.1 (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2558 

 ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอข้อมูลผลการด าเนินงาน
และผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้  ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 
2558 เพ่ือจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2558 นั้น บัดนี้
คณะท างานฯ ได้ส่งข้อมูลผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือจัดท า 
(ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว  

 จึงน าเสนอคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริม
วิชาการ ปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระท่ี 4.1 
 
 มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการ 
  ปีการศึกษา 2558 โดยมอบหมายให้คณะท างานฯ ปรับปรุงข้อมูลผลการด าเนินงานใน
  ตัวบ่งชี้ที่ตนเองรับผิดชอบและส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 
  เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่วนส่งเสริมวิชาการ ปีการศึกษา 2558 
  ฉบับสมบูรณ์ต่อไป โดยมีการแก้ไขดังนี้  



Z:\ประกันคุณภาพ\QA ส่วนส่งเสริมวิชาการ\ประชุมคณะท างาน QA สสว\ปี 2559 (ปีการศึกษา 2558)\รายงานการประชุม\รายงาน 3-59.doc 4 

รายการ การแก้ไข 
ส่วนที่ 1 บทน า  
หัวข้อ 1. ลักษณะองค์กร 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
หัวข้อ (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  
ตารางที่ 3 กลุ่มผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ แก้ไขบทบาทของ 
“โรงพิมพ์”  
 จากเดิม “ส่งมอบผลงานที่เป็นไปตามความต้องการของ

ผู้ผลิต...”  
 เป็น “ส่งมอบผลงานที่เป็นไปตามความต้องการของส่วน

ส่งเสริมวิชาการ...” 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
1. รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแนวทางในการประเมิน

ข้อ 1 ให้ เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพของการให้บริการในงานสนับสนุนวิชาการ และ
งานโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือให้ครบทุก
ภารกิจที่ส่วนส่งเสริมวิชาการรับผิดชอบ 

2. รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแนวทางในการประเมิน
ข้อ 2 ให้ปรับช่องทางในการรวบรวมข้อมูลและการรับ
ข้อมูลป้อนกลับ  
จากเดิม  “เว็บไซต์หรือ facebook ของส่วนส่ งเสริม

วิชาการ”  
เป็น 

- เว็บไซต์ของส่วนส่งเสริมวิชาการ 
- Social Media เช่น  facebook ของส่วนส่งเสริม

วิชาการ หรือ Line เป็นต้น 
3. รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแนวทางในการประเมิน

ข้อ 3 ในตารางแสดงความพึงพอใจการจัดการอบรม/การ
บรรยายต่าง ๆ ให้ตัดข้อมูลรายชื่อวิทยากร จ านวนผู้ตอบ
แบบประเมิน และเปลี่ยนข้อมูลความพึงพอใจโดยรวมจาก
ค่าเฉลี่ยเป็นระดับความพึงพอใจ  

4. รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแนวทางในการประเมิน
ข้อ 4 ให้ เพ่ิมตัวอย่างการน าข้อเสนอแนะจากการจัด
อบรม/การบรรยายมาปรับปรุงการจัดอบรม/การบรรยาย
ในครั้งต่อ ๆ ไป 
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รายการ การแก้ไข 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 คุณภาพของบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 
1. รายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินข้อ 3 

ปรับการเขียนรายละเอียดโดยแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมี
การประเมินสมรรถนะของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

2. รายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นการประเมินข้อ 4 
โดยเพ่ิมข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ส าหรับพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

1. เพ่ิมรายละเอียดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 9 
โดยเพ่ิมข้อมูลการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) Online และประโยชน์ของระบบ
ดังกล่าวที่มีต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

2. ปรับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็น มีการ
ด าเนินการครบทุกข้อ (9 ข้อ) 

3. ปรับคะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน เป็น 5 คะแนน 
4. ปรับข้อมูลการบรรลุเป้าหมาย เป็น  (บรรลุเป้าหมาย) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ปรับรายละเอียดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 10 
โดยแสดงการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักและความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA 
ในรูปแบบของตาราง และเพ่ิมกิจกรรม QA ที่วางแผนจะจัด
ต่อไปด้วย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การส่ งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของหลักสูตร 

1. จัดท าแผนการด าเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของหลักสูตรในรูปแบบ Gantt Chart 

2. เพ่ิมรายละเอียดผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 
และข้อ 5 

3. ปรับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็น มีการ
ด าเนินการครบทุกข้อ (5 ข้อ) 

4. ปรับคะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน เป็น 5 คะแนน 
5. ปรับข้อมูลการบรรลุเป้าหมาย เป็น  (บรรลุเป้าหมาย) 

ส่วนที่ 3 จุดเด่น - แนวทางเสริม และจุดอ่อน - แนวทางแก้ไข 
องค์ประกอบ 2 ภารกิจของหน่วยงาน 
 ปรับแนวทางเสริมเป็นดังนี้ 
 แนวทางเสริม : ให้มีความตระหนักในการปรับปรุงและพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

 
เลิกประชุมเวลา 15.40 น. 
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