
 
 รายงานการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

คร้ังท่ี 1/2562 
วันจันทรท่ี 22 เมษายน 2562 

ณ หองประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร 
--------------------------------------------- 

 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล   9.  อาจารยคันธรส  ภาผล  
2. ผศ.พนิดา  ชาตยาภา 10.  ผศ.ฐาปนา  จอยเจริญ   
3. ผศ.ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสด์ิ 11.  อาจารยมณฑา  วิริยางกูร 
4. ผศ.ดร.ชอเพชร  เบาเงิน 12.  อาจารยกนกวรรณ  ปานสุขสาร 
5. ผศ.ดร.สุวรรณา จุยทอง 13.  อาจารยยุภาพร  นอกเมือง 
6. อาจารย ดร.ดนุชา  สลีวงศ 14.  อาจารยอรนุช  สมประสิทธิ์ 
7. อาจารย ดร.พิมพลักษณ  มูลโพธิ์ 15.  อาจารยนันทิยา  รักตประจิต 
8. อาจารย ดร.กาญจนา  เวชบรรพต 16.  นางสาวรฐาฦ  เปรมเดช 

 
รายช่ือผูไมสามารถเขารวมประชุม 
 1.  อาจารยตะวัน  ไชยวรรณ   
 
เร่ิมประชุมเวลา  11.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสด์ิ เปดประชุมและแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1  ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจําปการศึกษา 2561   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสด์ิ แจงในท่ีประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปฏิทินการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจําปการศึกษา 2561 ของงานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ จึงขอใหหลักสูตรสงผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาท่ี 
2/2561 เปนรูปเลมเอกสาร พรอมไฟล และรายงานผลผานระบบ CHE QA Online  ใหเรียบรอย และสงให
เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 เพื่อท่ีคณะครุศาสตรจะ
ตรวจสอบ และสงใหมหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 24 มิถุนายน 2562  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
1.2  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสด์ิ ขอใหแตละสาขาวิชาตรวจสอบรายช่ือคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ถาสาขาวิชาใดมีการเปล่ียนแปลงขอใหแจงในท่ีประชุม  
อาจารย ดร.พิมพลักษณ มูลโพธิ์ ขอแจงเปล่ียนแปลงนามสกุล อาจารยศุภชัย ดําดํา เปน อาจารย

ศุภชัย ดําคํา  
อาจารย ดร.ดนุชา สลีวงศ ขอแจงเปล่ียนแปลง กรรมการจาก ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ 

มฤครัฐอินแปลง เปน อาจารย ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล  คณบดีคณะครุศาสตร ขอใหแตละสาขาวิชาตรวจสอบ

ขอมูลใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน กอนสงรายงานผลใหกับมหาวิทยาลัย  ซึ่งในปการศึกษานี้มหาวิทยาลัยมี



๒ 
 

นโยบายใหจัดหาคณะกรรมการตรวจประเมิน เฉพาะประธานกรรมการสามารถประเมินติดตอกันตอเนื่อง 2 ป
การศึกษาเทานั้น  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสด์ิ เรียนปรึกษาคณบดี เรื่องการเผยแพรหลักสูตรท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหง (TQR) หากผลการตรวจประเมินในป
การศึกษา 2561 หลักสูตรมีผลการประเมินท่ีเพิ่มข้ึน และตองการรับการประเมิน TQR เนื่องจากปการศึกษา 
2560 ไมมีหลักสูตรใดขอเขารับการประเมิน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล  คณบดีคณะครุศาสตร ในการประเมิน TQR แตละ
หลักสูตรตองมีคะแนนเพิ่มข้ึนทุกปการศึกษา และตองมีนักศึกษาจบการศึกษาในหลักสูตรนั้น ซึ่งในปการศึกษา 
2562 คณะครุศาสตรจะสนับสนุนใหสาขาวิชาภาษาไทย เปนสาขานํารองท่ีเขารับการประเมิน TQR 
เนื่องจากเปนสาขาท่ีไดคะแนนสูงสุดในมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสด์ิ  แจงในท่ีประชุม หากสาขาวิชาใดมีขอสอบถาม หรือ
ขอเสนอแนะใดๆ ขอใหแจงผูบริหาร เนื่องจากบางกรณีจะตองใหผูบริหารเปนผูพิจารณาและตัดสินใจให 
เพื่อใหงานประกันคุณภาพเกิดความราบรื่น  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
 5.1  การแตงต้ังผูดูแลองคประกอบ และตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสด์ิ แจงในท่ีประชุม ใหแตละสาขาวิชาตรวจสอบรายช่ือ
ผูดูแลองคประกอบ และตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หากมีการแกไขใหแจงงานประกัน
คุณภาพของคณะครุศาสตร เพื่อแกไขคําส่ังใหเปนปจจุบัน      

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ       
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่นๆ 
 6.1  กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ แจงในท่ีประชุม กําหนดการประชุมงานประกันคุณภาพ 
ครั้งตอไป ในวันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 เปนตนไป ณ หองประชุม 7202  

อาจารยคันธรส  ภาผล อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ขอใหสาขาวิชาภาษาไทยแนะนํา
การเขียนผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนแนวทางใหกับสาขาอื่นๆ  
 อาจารยมณฑา  วิริยางกรู ประธานหลักสูตรภาษาไทย แจงในท่ีประชุมสาขาวิชาภาษาไทยยินดีให
คําแนะนํา และจะนําเสนอในท่ีประชุมครั้งตอไป  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา จุยทอง อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แจงในท่ี
ประชุมเรื่องการจัดทวนสอบ ซึ่งยังไมไดกําหนดวัน 



๓ 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร แจงใหทราบเรื่องการทวนสอบ 
จะดําเนินการหลังจากสอบเสร็จ และกอนท่ีจะมีตรวจประกันคุณภาพ และมอบใหงานวิชาการดําเนินการ  
และขอเสนอในการประชุมครั้งตอไป ใหใช I-pad เพื่อลดปริมาณกระดาษ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
  
ปดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

   

     
นางสาวรฐาฦ  เปรมเดช  ผูบันทึกการประชุม 

 
นางสาวสายพิน  ทาทอง  ผูจัดทํารายงานการประชุม 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ  ผูตรวจรายงานการประชุม 


