
1 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  ธนานันต   ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา  พักตรวิไล   กรรมการ 

๓. อาจารยศิริพร  จิระชัยประสิทธ ิ   กรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร  กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยละเอียด  ขจรภัย   กรรมการ 

๖. อาจารย ดร.ศศิธร  จันทมฤก    กรรมการ 

๗. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ   กรรมการ 

๘. นางสาวกัลยทัศน  พราหมณสําราญ   กรรมการ 

๙. นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวเนตรชนก  สุขสุแพทยพล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๑. นายเกรียงไกร  แกวหลอย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๒. นางสาววีระพร  ปทุมยา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูไมเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ  กรรมการ ติดภารกิจ 

๒. อาจารยไชย  มีหนองหวา    กรรมการ ติดภารกิจ 

๓. นางนงลักษณ  สมณะ    กรรมการ ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารย ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

๒. นางสาววราภรณ  ไชยสุริยานันท กองพัฒนานักศึกษา 

๓. นางสาวพทัธนนัท  แสงปาก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. นางสาวกรรณิกา  สรอยสาํโรง สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

๕. นางสาวกัญชญาวีร  กุลพิพฒันเตชนาถ สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

๖. นางสาวบุญญรักษา  อรรถพันธ สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

๗. นางสาวบัวทิพย  บุญประเสริฐ กองพัฒนานักศึกษา 

๘. นางนุชนภา  ทางไธสง สํานักงานอธิการบด ี

๙. นางสาววชิราพร  สมอทอง กองนโยบายและแผน 

๑๐ นายกฤษฏ์ิ  เอ่ียมผาสุข งานวชิาศึกษาทั่วไป 

๑๑. นางสาวยุวรรณดา  จตุเทน งานพฒันาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต ประธานที่ประชุม กลาวตอนรับและเปดการประชมุคณะกรรมการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ โดยดําเนินการตามวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต ประธานที่ประชุม ไดแจงตอที่ประชุมทราบ เร่ืองคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (แกไขเพิ่มเติม) โดยมีรายชื่อ 
ดังนี้ 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต   ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยศิริพร จิระชัยประสิทธิ  กรรมการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล  กรรมการ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 
๒๕๖๐ และมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข ดังตอไปนี้ 

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ขอเสนอแนะปรับปรุงแกไข 

สํานักงานอธิการบด ี
๑.จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ) จําแนกรายคณะ จําแนก
คุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ 

- งานการเจาหนาที่ ดําเนินการตรวจสอบขอมูลคุณวุฒิการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ ใหเปนปจจุบัน  

๒.ผลการวิเคราะหตนทนุตอหนวยในแตละ
หลักสูตร 

- งานการเงิน เปนประเด็นปญหาตั้งแตคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
โดยหนวยงานการเงิน ควรมีการประชุมรวมกับหนวยงานของ
คณะ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑.จํานวนนักศึกษาคงอยู - ขอมูลนี้เปนขอมูลที่ใชตอบตัวบงชี้ ๓.๓ ของหลักสูตร  ซึ่งใน      

ปการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผานมาใหใชขอมูลเดิมแลวรายงานเพิ่มใน     
ปการศึกษา ๒๕๖๐  

๒.จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด 
๓.จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ 
๔.รายงานผลประเมินผูใชบัณฑติ/นายจาง     
ทุกระดับหลักสูตร 

- ปการศึกษา ๒๕๖๐ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
ไมควรรอเก็บขอมูลจากแบบสอบถามออนไลนเพียงอยางเดียว 
ควรดําเนินการติดตามโดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน โทรศัพท 
ขอความชวยเหลือไปยังหลักสูตรคณะ เพื่อใหไดขอมูลใหครบ

๕.รายงานผลประเมินภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี 
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เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑.เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

- ตรวจสอบขอมูลในรายงานรวมกับคณะเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวน 

๒.ผลงานวิชาการและงานตีพิมพเผยแพรของ
อาจารยประจําและนักวิจัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
๑.รายชื่ออาจารยประจาํหลักสตูร ระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

- ตรวจสอบขอมูลใหอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 

 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.ขอมูลรายงานสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
ไดแก จํานวนหนังสือตํารา วารสารวิชาการเพื่อ
การสืบคนตางๆ และพื้นที่ใหบริการ เชน หอง
คอมพิวเตอร เปนตน 

- ดําเนินการจัดทําขอมูลรายงานสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา          
เพื่อนํามาเปนขอมูลในรายงานในระดับหลักสูตร ของตัวบงชี้ ๖.๑ 
และภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Improvement plan) ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ประธานในที่ประชุม ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการแกไขปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ดังนี้ 
 องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  
   ประเด็นที่ ๑ เร่ือง คณาจารยมีตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว 
ผูรับผิดชอบศูนยพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ  
  ประเด็นที่ ๓ เร่ือง ควรจัดกิจกรรมเพื่อศิษยเกา และวางระบบใหกิจกรรมนั้นเกิดประโยชน 
ผูรับผิดชอบกองพัฒนาศึกษา  
 องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ  
  ประเด็นที่ ๒ เร่ือง ควรนําขอมูลทางการเงินที่สําคัญเพื่อนํามาวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารจัดการผูรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี  
  ประเด็นที่ ๔ เร่ือง การสื่อสารและการประชาสัมพันธขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคกร 
หัวขอที่ ๔.๒ ควรจัดระบบการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานเดนๆ ของมหาวิทยาลัยใหเปนที่รับรูทั่วกันในสังคม 
โดยเฉพาะความโดดเดนในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธรวมกับงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายใหงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทํา (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ รวบรวมและรายงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา
ตอไป 
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ระเบียบวารที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
 - ไมมี - 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.  
 

นางสาววีระพร  ปทุมยา  

ผูจดบนัทึกรายงานการประชุม 

 

      นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว  

หัวหนาสํานักงาน  

 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิตา  ทศิาดลดิลก  

ผูชวยอธิการบด ี


