
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันจันทรท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ๔๐๙ ช้ัน ๔ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

 

ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  ธนานันต ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยศิริพร  จิระชัยประสิทธิ กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยอาทิมา แปนธัญญานนท กรรมการ  

๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนกิษ  ศิริโวหาร  กรรมการ  

๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชยั วงศสิรสวัสดิ ์ กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  จันทมฤก กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ กรรมการ 

๙. อาจารย ดร.หทัยรัตน อวมนอย กรรมการ  

๑๐. อาจารยชลียา ยางงาม กรรมการ 

๑๑. นางนิธิวดี  เจริญสุข กรรมการ 

๑๒. นางนงลักษณ  สมณะ กรรมการ  

๑๓.  นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว กรรมการและเลขานุการ 

๑๔.  นายเกรียงไกร  แกวหลอย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๕.  นางสาวรสสุคนธ นาคภิบาล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๖.  นางสาวจิตรประภา  ยุบลชิต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมเขารวมประชุม 

๑. อาจารยไชย  มีหนองหวา กรรมการ ติดภารกิจ 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี กรรมการ ติดภารกิจ 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล กรรมการ ติดภารกิจ 

๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ กรรมการ ติดภารกิจ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยสมาพร เรืองสังข กรรมการ ติดภารกิจ 

๖. อาจารย ดร.รัฐพล ศิลปะรัศมี กรรมการ ติดภารกิจ 

๗. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ กรรมการ ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารยอัจจิมา  ม่ันทน สํานักสงเสริมการเรียนเรียนรูและบริการวิชาการ 

๒. อาจารย ดร.อมรรักษ  สวนชูผล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  



๒ 

๓. อาจารยจันทรรัตน  จาริกสกุลชัย  คณะสาธารณสุขศาสตร 

๔. นางกนกพร  สัณหฤทัย  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๕. นางจุฑามาศ  วงศแสวง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๖. นางอารีย ทิพรส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗. นางสาวสุภัทรา  อภิชาติ   กองกลาง 

๘. นางสาวปญญาสิริย  สุวรรณชาตรี  กองกลาง 

๙. นายธนภณ   ไชยาวรรณ กองกลาง 

๑๐.นางสาวศรัญญา    มณีวรรณ กองกลาง 

๑๑.นายปราโมทย  บุญมี กองกลาง 

๑๒.นายตฤณพิสิษฐ  พันธนาเหนือ  กองกลาง 

๑๓.นางสาววชิราพร  สมอทอง  กองนโยบายและแผน 

๑๔. นางสาวพจมาน  บุญทูล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   

 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต เปนประธานการประชุม กลาวตอนรับเปดการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี ประธานท่ีประชุมแจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบ

ตามท่ีงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ไดจัดทําบันทึกสงไปยังคณะ/วิทยาลัยเพ่ือใหสํารวจความตองการ
หลักสูตรในการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือข้ึนทะเบียน TQR ปการศึกษา ๒๕๖๑ ในกรณี
หลักสูตรท่ีมีรายชื่อผูมีคุณสมบัติในรับการตรวจประเมินตามท่ีงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพไดตรวจสอบ
และสงเปนเอกสารแนบ ไมขอรับการตรวจประเมินฯ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ ใหระบุเหตุผลใหชัดเจนถึงสาเหตุ
ท่ีไมขอรับการตรวจประเมินเพ่ือจะไดรวบรวมและรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 
   
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 

 นางสาวศิริวรรณ สุขแซว นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีขอแกไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 - ไมมี – 
 
 



๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
นางสาวศิริวรรณ สุขแซว นําเสนอ ตามท่ีมหาวิทยาลัยใหมีการกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๑/๒๕๖๑ โดยใหจัดสงรายงานฯ 
มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น  

ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพไดทําการรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๑/๒๕๖๑ พรอมขอเสนอแนะ/แนว
ทางการแกไขปรับปรุง เ พ่ือใหคณะกรรมการฯ พิจารณาใหขอเสนอแนะ และจะนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

 
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
คณะ/วิทยาลยัควรมีการตรวจสอบผลงานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ตัวบงชี้ ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ให
จํานวนผลงานมีความสอดคลองกับผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําในระดับคณะ/วิทยาลัย 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๑/๒๕๖๑ โดยใหดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 
๔.๒ รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/

วิทยาลัย ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
นางสาวศิริวรรณ สุขแซว นําเสนอ ตามท่ีมหาวิทยาลัยใหมีการกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา ๑/๒๕๖๑ โดยใหจัดสงรายงาน
ฯ มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น  

ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพทําการรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา ๑/๒๕๖๑ พรอมขอเสนอแนะ/
แนวทางการแกไขปรับปรุง เพ่ือใหคณะกรรมการฯ พิจารณาใหขอเสนอแนะและจะนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา ๑/๒๕๖๑ 
 

๔.๓ รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

นางสาวศิริวรรณ สุขแซว นําเสนอ ตามท่ีมหาวิทยาลัยใหมีการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๑/๒๕๖๑ โดยใหจัดสงรายงานฯ 
มายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น  

ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพทําการรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๑/๒๕๖๑ พรอมขอเสนอแนะ/
แนวทางการแกไขปรับปรุง เพ่ือใหคณะกรรมการฯ พิจารณาใหขอเสนอแนะ และจะนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  
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