
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย 
คร้ังที่ 2/2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา  พักตร์วิไล   กรรมการ 
3. อาจารย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด  ขจรภัย   กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก    กรรมการ 
7. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ   กรรมการ 
8. นางสาวกัลยทัศน์  พราหมณส์ าราญ   กรรมการ 
9. นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวเนตรชนก  สุขสุแพทยพล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นายเกรียงไกร  แก้วหลอย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาววีระพร  ปทุมยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์  กรรมการ ติดภารกิจ 
2. อาจารย์ไชย  มีหนองหว้า    กรรมการ ติดภารกิจ 
3. นางนงลักษณ์  สมณะ    กรรมการ ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
2. นางสาววราภรณ์  ไชยสุริยานันท์ กองพัฒนานักศึกษา 
3. นางสาวพทัธนนัท์  แสงปาก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นางสาวกรรณิกา  สร้อยส าโรง สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
5. นางสาวกัญชญาวีร์  กุลพิพฒัน์เตชนาถ สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
6. นางสาวบุญญรักษา  อรรถพันธ์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
7. นางสาวบัวทิพย์  บุญประเสริฐ กองพัฒนานักศึกษา 
8. นางนุชนภา  ทางไธสง ส านักงานอธิการบดี 
9. นางสาววชิราพร  สมอทอง กองนโยบายและแผน 
10 นายกฤษฏิ์  เอ่ียมผาสุข งานวชิาศึกษาทั่วไป 
11. นางสาวยุวรรณดา  จตุเทน งานพฒันาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ังที่ 2/2560 โดยด าเนินการตามวาระดังนี้ 
 



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์   ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ  กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล  กรรมการ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2560  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
และมีขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ดังต่อไปนี้ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข 
ส านักงานอธิการบด ี
1.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ) จ าแนกรายคณะ จ าแนก
คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ 

- งานการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ ให้เป็นปัจจุบัน  

2.ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร 

- งานการเงิน เป็นประเด็นปัญหาตั้งแต่คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
โดยหน่วยงานการเงิน ควรมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานของ
คณะ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1.จ านวนนักศึกษาคงอยู่ - ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ใช้ตอบตัวบ่งชี้ 3.3 ของหลักสูตร  ซึ่งใน      

ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาให้ใช้ข้อมูลเดิมแล้วรายงานเพิ่มใน     
ปีการศึกษา 2560  

2.จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 
3.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 
4.รายงานผลประเมนิผู้ใชบ้ัณฑติ/นายจ้าง     
ทุกระดับหลักสูตร 

- ปีการศึกษา 2560 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
ไม่ควรรอเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์เพียงอย่างเดียว 
ควรด าเนินการติดตามโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ 
ขอความช่วยเหลือไปยังหลักสูตรคณะ เพื่อให้ได้ข้อมูลให้ครบ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5.รายงานผลประเมินภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

- ตรวจสอบข้อมูลในรายงานร่วมกับคณะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

2.ผลงานวิชาการและงานตีพิมพ์เผยแพร่ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
1.รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑติ 
ศึกษา 

- ตรวจสอบข้อมูลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเปน็ไปตามเกณฑ์ 




