
รายงานการประชุมกรรมการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร 
ครั้งที่  1/ 2556 

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 – 12.00 น. 
ณ  หองประชุม 224 ชั้น 2  คณะศิลปศาสตร  ศูนยรังสิต 

.................................................... 
 

ผูมาประชุม 

1.  รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา        ที่ปรึกษา 
2.  อาจารย ดร.ศิริรัตน ณ ระนอง          ประธานกรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรจิตต เดชอมรชัย     กรรมการ 
4. อาจารยชนยา ดานสวัสดิ ์      กรรมการ 
5. อาจารยนิติพงศ พิเชฐพันธุ      กรรมการ 
6. นายรัตนพล เรืองรัตน        กรรมการ 
7. นางสาวสุรัตดา แฝงดานกลาง       กรรมการ 
8. นายอธิคม หนุนภักดี         กรรมการและเลขานุการ 

 
 
ผูไมมาประชุม 
1. รองคณบดีฝายวางแผนและงบประมาณ       ที่ปรึกษา 

2.  อาจารยอํานาจ ปกษาสุข                   กรรมการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา  11.00 น. 
 ประธานกลาวเปดประชุมแลว  ที่ประชุมไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
 



 -  -

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบเร่ืองดังตอไปนี้ 
 
1.1 แนะนําคณะกรรมการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร 

   ประธานแนะนํ าคณะกรรมการประชาสัม พันธก ารประกันคุณภาพการศึกษา                
คณะศิลปศาสตร จํานวนทั้งหมด 10 ทาน ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตรเลขที่ 146/2556 ลงวันที่ 
21 กุมภาพันธ 2556 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2 ผลการตรวจประเมินภายในคณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 

       ประธานแจงผลการตรวจประเมินภายในคณะศิลปศาสตร ปการศึกษา 2556 เม่ือวันที่ 9 – 10 
เมษายน พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินอยูในระดับดี (4.20) และมี
ผลคะแนนประเมินในรายองคประกอบ ดังน้ี 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ มีผลการประเมินอยูในระดับดี 
(4.00)  
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.08)  
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (5.00)   
องคประกอบที่ 4  การวิจัย  มีผลการประเมินอยูในระดับพอใช (2.88)  
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (5.00)  
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (5.00)  
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.05)  
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (5.00)   
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (5.00)   
องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (4.87)   
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง  ๆ ดังตอไปน้ี 
 
2.1 การจัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร 

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับประเด็นปญหาของการจัดทําเว็บไซต โดยที่ประชุมมีมติ
รวม กันถึงการแกปญหาและแนวทางการจัดทําเว็บไซตการประกันคุณภาพการศึกษา           
คณะศิลปศาสตรตอไป ดังนี้ 
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เวปไซต -สํารวจคอลัมนตางๆในเวปไซตที่มีอยู และสราง
แผนการปรับปรุงใหมีความนาสนใจยิ่งขึ้น 

 

ความเปนไปไดของ
คอลัมนที่จะมีเพิ่มเติม 
-การประเมินของสมศ. 
-การมีสวนรวมของ
บุคลากรในการประเมิน 
-ตัวบงช้ีที่เกี่ยวของกับ
ภาควิชาในรายละเอียด 
ฯลฯ 

-สรางวงจรการทํางาน update เวปไซตใหมี
ประสิทธิภาพ 

-ที่ผานมา การอัพเดตขาว ยังไมเปน
ระบบที่แนนอน ยังไมมีการกําหนด
หนาที่และ deadline ในการอัพเดต 

-สํารวจเวปไซตของคณะอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ และนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหวาจะปรับปรุง
เวปไซตไปในทางใด 

 

-ทําแผนการปรับปรุงเวปไซตทั้งป  
-งานขาวประชาสัมพันธของ QA 
จะมีงาน routine ที่มักจะตอง upload คือ 
-งานตรวจประกันของภาคฯ (เม.ย) 
-งานตรวจประกันของคณะฯ (พ.ค.) 

-รูปถาย ตอไปนี้ เมื่อถายรูปเสร็จแลว 
ให write CD ใหสุรัตดา เพื่ออัพโหลด
ข้ึนเวปเลย สวนการเขียนขาว จะให
อาจารยที่เขามารับผิดชอบเปนผูชวย
เขียน 
ขอมูล 
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2.2 ชองทางการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร 
ประธานขอใหที่ประชุมพิจาณาและเสนอแนวทางในการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะศิลปศาสตร ในชองตางๆ โดยที่ประชุมไดนําเสนอแนวทางตางๆ และสรุปใหมีมติที่จะ
ประชาสัมพันธในชองทางตางๆ ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

1.)จดหมายขาว 
เน้ือหาประชาสัมพันธ 
-ภาพรวมเก่ียวกับการประกันคุณภาพ  
-องคประกอบตางๆ  
-ความรูเร่ืองสมศ. 
-รายงานคะแนนตรวจภาควิชา 
-ตัวอยางของการเขียน SAR เพื่อขึ้นเว็บไซต 
-มคอ.3  และ 5 และ 7 เตือนวาจะสงเมื่อใด 
-FAQs  
เน้ือหาฉบับที่ 1 
-รายงานคะแนนตรวจภาควิชา 
-รายงานคะแนนตรวจคณะ 
-สัมภาษณรองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษา คุณอธิคม 
-ความรู สมศ.  การตรวจประเมิน สมศ. 
-กําหนดการสงมคอ .3 /5 /7 
-รายงานผลอบรมมคอ. 3 /5 และประชาสัมพันธ มคอ. 7 
-ประชาสัมพันธการอบรมบุคลากร (เอกสาร excel online)  
-รายงานผลใหความรูบุคลากรเร่ืองประกันคุณภาพ (16 พ.ค). 

 
เน้ือหาฉบับที่ 2 
-รายงานผลการตรวจ สมศ. 
-รายงานผลการอบรม มคอ. 7 
-รายงานผลอบรม excel online 
-สัมภาษณ ผศ.สุดาวรรณ สินธุประมา ผศ.ดร.วัชระ สินธุประมา – คุณรัตนพล 
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-ความรูเร่ืองทวนสอบ มคอ. 
 

จดหมายขาว 
 

-เขียนโครงการและเสนอขออนุมัต ิ ติดตอขอฟอรมที่พัสดุ และดูโครงการ
เกาๆ ไดจาก อ.ดร.ศิริรัตน 

-ติดตอโรงพิมพ เพ่ือขอใบเสนอราคา คุณตลิสรา โรงพิมพธรรมศาสตร 
 
ใบเสนอราคาตองถึงมือพัสดุชาที่สุด 15 
สิงหาคม 2555 (หรือตามที่คณะกําหนด) 

-จัดทําตนฉบับและตรวจภาษา รายละเอียดของคอลัมน ขอใหดูในฉบับ
เกาๆ และปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม 
สวนอัพเดตตางๆ วาฉบับใดจะมีขาวอะไร
ดวนเปนพิเศษ ใหปรึกษารองคณบดีฝาย
มาตรฐานการศึกษา  

-สง artwork รับตนฉบับคืน และ 
proofread 

ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาหเปนขั้นต่ํา 

-แจกอาจารยในคณะฯ สงใหคุณเกศแกวกัลยา  
-เอาตนฉบับขึ้นเวป สงจุม สุรัตดาเพื่อนํา pdf file ขึ้นเวปทุก

คร้ังที่จดหมายขาวออก 
-ตรวจสอบกับพัสดุวาไดรับใบสงของ
และใบเสร็จจากโรงพิมพเพ่ือการ
เบิกจายตอไป  

งานพัสดุ คุณโสภา น่ังโตะแรกหองพัสด ุ
ใบสงของและใบเสร็จทุกอยางตองถึงมือ
พัสดุกอน 15 กันยายน 2555 (หรือตามที่
คณะกําหนด) 

-หากเปนไปได ควรทําแบบสํารวจ
ความพึงพอใจสั้นๆ 

สามารถทําเอกสารและโรเนียวได โดยใช
บริการของคณะ และขอใหคุณเกศแกว
แจกอาจารยให 

 
2.) ของที่ระลึก 
 

ของที่ระลึก -สํารวจวาจะทําอะไร 
-ติดตอราน 
-ติดตอผูออกแบบสินคา 
-เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
-ขอใบเสนอราคาและสงขอเร่ืองที่
พัสด ุ
-แจกของ 
-ใบสงของและใบเสร็จรับเงิน 

 

 
3.) โปสเตอรไวนิล 
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โปสเตอร ไวนิล -วางแผนงานโปสเตอร วา
จะออกโปสเตอรอะไรบาง 

 

 
 

-เขียนโครงการ 
-ติดตอนักศึกษาออกแบบ 
-ผลิตโปสเตอร 
-แปะประกาศ 
-จัดเปนนิทรรศการ 
-ทําเร่ืองเบิกเงิน 

 

 
2.3 แผนการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแผนการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศึกษา     
คณะศิลปศาสตร โดยที่ประชุมไดพิจารณาและใหความเห็นแกไขแลว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับ
แผนการประชาสัมพันธ ดังกลาว 



ตารางงาน QA ป 2556 (พฤษภาคม – กันยายน 2556) 

ตัวชี้วัด งบประมาณ ผูรับผิดชอบ มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

จดหมายขาว 

 
จํานวนจดหมายขาวที่แจก อ.อํานาจ/อ.นาวิน/อ.นิติพงศ √ √ 

ปรับปรุงเวปไซต ต้ัง counter คุณสุรัตดา/อ.ดร.ศิริรัตน √ √ √ √ 
โปสเตอรประชาสัมพันธ 
(เพ่ิมเนื้อหา สมศ) 

จํานวนโปสเตอร ปรับปรุงมุม 
QA ใหม คุณอธิคม √ √ 

แผนพับ/ของที่ระลึกให
ความรูนักศึกษา/อาจารย 
เรื่อง QA 
(รวมกับฝายการนักศึกษา) 

 

อ.ชนยา/ผศ.ดร.สิรจิตต √ √ 
แผนพับ/คูมือใหความรู
ประชาสัมพันธอาจารย  

 
คุณรัตนพล √ 

Presentation ของ QA 
ผานทีวีคณะ 

 
อ.ดร.ศิริรัตน √ 

สรางระบบประชาสัมพันธ
ผาน ไลนกรุป 

 
อ.ดร.ศิริรัตน √ 

สราง facebook group  อ.ดร.ศิริรัตน √ 
ประเมินผลโครงการ
ประชาสัมพันธ 

 อ.ชนยา/ผศ.ดร.สิรจิตต/อ.
ดร.ศิริรัตน √ 

มคอ. 7  อ.ชนยา/ผศ.ดร.สิรจิตต √ 



 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 

3.1  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ิมเติม  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติม โดยแตงตั้ง อาจารยนาวิน วรรณเวช เปน

คณะกรรมการเพ่ิมเติมและทําคําสั่งแตงตั้งเพ่ือเสนอคณบดีลงนามแตงตั้งตอไป 
 

ที่ประชุมรับทราบและมีมติใหดําเนินการตอไป 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 
 
 

      นายรัตนพล  เรืองรัตน 
  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 


