
 

 

รายงานการประชุม 
เรื่อง  การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
วันจันทร์ท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมธรรมรักษา อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ 
 

 ************************ 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
๒. นางสาวจันทร์ฉาย  อินธิแสน พนักงานพิมพ์ ส ๓ 
๓. นางศุภวารี  วงศ์ปทุม นักวิชาการศึกษา 
๔. นางสาวปิยะพร  แสนศร ี นักวิชาการศึกษา 
๕. นางสาวศุภนาฏ  บุญชัยศร ี นักวิชาการศึกษา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - 

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น. 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสด์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็น
ประธานการประชุมในครั้งน้ี และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 

๑.๑  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan ของหน่วยงาน 
      ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดีได้นํารายงานผลการประเมิน

ตนเอง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ เข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ช้ัน ๒ อาคาร ๑๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาระเบียบวาระ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๖)  
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอพร้อมทั้งกล่าวชมเชยมหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีผลคะแนนในภาพโดยรวมดีมาก พร้อมน้ีสภามหาวิทยาลัยให้
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

                                ๑. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการพัฒนาผลงานวิจัยและส่งเสริมให้คณาจารย์ทําผลงานเพ่ือ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น โดยให้คณบดีแต่ละคณะช่วยกํากับดูแล และให้อธิการบดีกําชับในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ด้วย  
 
 
 
 

/๒. ในกรณีตัวบ่งชี้… 



 

 

      ๒. ในกรณีตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิตและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ
ที่ ๔ การวิจัยที่มีค่าคะแนนลดลงน้ัน สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่าควรให้คณบดีคณะนั้นๆ ได้หาแนวทางในการ
พัฒนาและการกํากับติดตามประเด็นที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งช้ีดังกล่าวของหน่วยงานตนเอง และให้นําเสนอวิธีการ
ดําเนินการในวันที่สภามหาวิทยาลัยเข้าเย่ียมชมหน่วยงาน ทั้งน้ีเพ่ือสภามหาวิทยาลัยจะได้ทราบแนวทางการ
ดําเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 

    จากน้ันงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดีนําผลการตรวจประเมิน/
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในปีต่อไป (มอบนางสาวปิยะพร  แสนศรี  เป็นผู้รับผิดชอบ) 

     จึงเสนอต่อทีป่ระชุมเพ่ือทราบ 

   ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องทีส่ืบเนื่องและติดตามผล 
๓.๑  รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาขอข้อมูลแต่ละหน่วยงานใน
ส่วน ของประเด็นปัญหา ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ และแนวทางพัฒนาว่าหน่วยงานพบประเด็นอะไร เพ่ือให้งานประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ได้รวบรวมประเด็นน้ันเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนารายงานการประเมิน
ตนเองในปีการศึกษาต่อไป (มอบนางศุภวารี วงศ์ปทุม และนางสาวปิยะพร  แสนศรี  เป็นผู้รับผิดชอบ) 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุม รบัทราบ 

๓.๒ การทบทวนเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาใหห้น่วยงานทบทวน/
ยืนยันเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของหน่วยงานภายในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  เพ่ืองาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สาํนักงานอธิการบดี จะได้รวบรวมข้อมูลเข้าที่ประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยในวัน
จันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพ่ือหน่วยงานจะได้ดําเนินเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป (มอบนางศุภวารี วงศ์ปทุม เป็นผูร้ับผิดชอบ) 

                                                 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุม รบัทราบ 
 

 
/๓.๓ การพัฒนาคู่มือ… 



 

 

๓.๓ การพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗) 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๗) และให้เพ่ิมการประเมินระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเข้าในองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีเพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพภายในและแหล่งข้อมูล ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (มอบนางสาวศุภนาฎ บุญชัยศรี เป็นผู้รับผิดชอบ) 
ส่วนในเรื่องของการทบทวนผู้กํากับตัวบ่งช้ี (มอบนางศุภวารี วงศ์ปทุม เป็นผู้รับผิดชอบ)  

 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 ที่ประชุม รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

๑. ควรวิเคราะห์ข่าวในสารหนองหารหลวงเพ่ือใช้เป็นข้อมูล/หลักฐานในการอ้างอิงตอบตัวบ่งช้ี  
(มอบบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบ) 

๒. โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ควรมีการวางแผนในการดําเนินการตาม
ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม (มอบนางสาวจันทร์ฉาย อินธิแสน เป็นผู้รับผิดชอบ) 

๓. การวิจัย “โครงการการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย R2R ของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี พัฒนาเร่ือง Share Qa for SNRU Students (มอบบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบ) 

๔.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ขอเชิญส่งผลงานเข้า
ร่วมในโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ๔ สถาบัน “เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา” ให้ติดตามหน่วยงานท่ีจะส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ เพ่ืองานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดีจะได้รวบรวมส่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภายในวันศุกร์ที่ 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  (มอบบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบ) 

๕. ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ จะมีการจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ๔  สถาบันขึ้นที่มหาวิทยาลัยนครพนม (มอบบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา  
สํานักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบ) 

๖. หาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเกณฑ์การประเมิน “เกณฑ์ของอาเซียน” ในการจัดทําคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ (มอบนางศุภวารี วงศ์ปทุม เป็น
ผู้รับผิดชอบ) 

๗. ติดตามเอกสาร/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ก.บม.) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีวาระของงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี ทุกคร้ังเพ่ือจะได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน  (มอบนางศุภวารี วงศ์ปทุม เป็นผู้รับผิดชอบ) 
 
 

/๘. สรุปรายช่ือคณะกรรมการ... 



 

 

๘. สรุปรายช่ือคณะกรรมการประเมินหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่มีคุณสมบัติครบ 
เตรียมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (กบ.ม.) เพ่ือหน่วยงานจะได้พิจารณา
คณะกรรมการผู้ตรวจฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ (มอบนางศุภวารี วงศ์ปทุม เป็นผู้รับผิดชอบ) 

๙. งานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ที่มีการจัดโครงการ / กิจกรรมต้อง
ประสานแจ้งข่าวให้งานประชาสัมพันธ์ทุกครั้งเพ่ือจัดทําข่าวในวารสารหนองหารหลวง (มอบนางสาวจันทร์ฉาย      
อินธิแสน เป็นผู้รับผิดชอบ) 

๑๐. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน 
๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มอบนางสาวจันทร์ฉาย อินธิแสน เป็นผู้รับผิดชอบ) 

๑๑. สรุปตัวบ่งช้ีที่ต้องมีการดําเนินการจัดทําแผนตามระบบและกลไกของตัวบ่งช้ีในปีการศึกษา 
๒๕๕๖  (มอบนางสาวปิยะพร  แสนศรี เป็นผู้รับผิดชอบ) 

๑๒. รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส่งประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มอบบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบ) 

๑๓. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จัดทํา ๑๐ เล่มเพ่ือเผยแพร่ภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา http://eqa.snru.ac.th (มอบบุคลากรงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบ) 
 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา   ๑๑.๓๐ น. 

 

           นางสาวปิยะพร  แสนศรี             นางสาวจันทร์ฉาย  อินธิแสน 

                           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม           ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 

                  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสด์ิ 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


