
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการสึกษา 

ระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) 
ครั้งที่ ๔ (๑๗) / ๒๕๕๙ 

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

……………………………………………………………… 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 ๑. รศ.ดร.ธนรัตน์   แต้วัฒนา รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
 ๒. นายพิชัยยุทธ   บุญมี  หัวหน้างานอ านวยการ 
 ๓. นางสุนทรี   กลิ่นบุปผา พนักงานธุรการ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ๔. นางสาวนิพา   ผลสงเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๕. นางเบญจมาศ   สะสมทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 ๖. นางสาววิจิตร ี  แก้วกระมล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 ๗. นางสาวณัฐกานต์  เอ่ียมสุองค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ๘. นางสิริพร   เรืองสุรัตน์ หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
 ๙. นายพัฒน์พล   แก้วยม  นักวิชาการศึกษา 
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
 ๑๐. นางสุดารัตน์  วุฒิศักดิ์ไพศาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
 ๑๑. นางทิพวรรณ  ตั้งวงศ์กิจ รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ 
 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 ๑๒. พ.ต.อ.ยงยุทธ  เรืองเดช  ผกก.มศ.สปศ.รร.นรต. 
 ๑๓. พ.ต.ท.หญิง สุรีย์รัตน ์ ทศวงศ์ชาย รอง ผกก.มศ.สปศ.รร.นรต. 
 ๑๔. ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ดวงรัตน์ อาษาสนา สว.มศ.สปศ.รร.นรต. 



๒ 

 

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 ๑๕. นางสาวสาวิตตร ี  ศิลประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๑๖. นางสาวเพ็ญสุภา  ศรีพรหมทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๑๗. นางสาววรนชุ  พุ่มเรือง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
 ๑๘. นางปัติมา   โฆษิตเกษม หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑๙. นายธนา   น้ าค้าง  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 ๒๐. นายมาโนช   เอ่ียมประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 ๒๑. นางสาวอิสราภรณ์  เพ็งสระเกษ อาจารย์ 
 ๒๒. นายตระกูล   โอสถ  อาจารย์ 
 ๒๓. นางสาวอารยา  แก้วบุบผา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันฯ 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๒๔. ดร.วสิฐพัชร ์  วาฤทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันฯ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ๒๕. นายสมโชค   ฤทธิ์จ ารูญ ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

๒๖. ดร.ชุติมา   มาลัย  รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 
๒๗. นางสาวรุ่งทิพย์  ไชยโยยิ่งยงศ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
๒๘. นายกฤษณะกัณฐ์  ค าไก่  นักทรัพยากรบุคคล 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ๒๙. นายบัณฑิต   ปานโศก  หัวหน้าส านักงานมาตรฐานฯ 
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 ๓๐. ดร.วรานี   เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 ๓๑. นายวรเวชช ์  อ่อนน้อม ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 ๓๒. นางสาวสุรีรัตน ์  จิตพัฒนกุล รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม 
 ๓๓. ผศ.ดร.สุรพงษ์  นิ่มเกิดผล รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริการนักศึกษา 



๓ 

 

 ๓๔. นางกัณณ์อลิน  สุอังคะวาทิน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 
 ๓๕. ดร.พันธรักษ์  ผูกพันธุ์  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๓๖. นางสาวพิษฐา  พงษ์ประดิษฐ รองผู้อ านวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๓๗. นางสาวสุกัญญา  จันทราภรณ์ บุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๓๘. นางสาวปิยาณี  ชดช้อย  รองผ้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ 
 ๓๙. นางอารีวรรณ์  บุญคุ้ม  ผู้จัดการส านักงานอ านวยการส านักกิจการพิเศษ 
 ๔๐. นางสาวแก้วตา  สมิตินันทน์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและงานเลขานุการ 
 ๔๑. นายฐิติพัฏฐ ์  เพชรสมร พนักงานการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
 ๔๒. นางสาวจริยา  วิบูลชาต ิ พนักงานบัญชี ส านักกิจการพิเศษ 
 ๔๓. นายศุภกิจ   ชุณเชาวฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ IT ส านักกิจการพิเศษ 
 ๔๔. รศ.จงลักษณ์  ช่างปลื้ม  อาจารย์ (หมวดการศึกษาท่ัวไป) 
 ๔๕. นางสาวรินทร์ฤดี  ภัทรเดช  อาจารย์ (หมวดการศึกษาท่ัวไป) 
 ๔๖. ดร.อารีย ์   พรหมเล็ก อาจารย์ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) 
 ๔๗. นางสาวรัถยา  เชื้อกลาง อาจารย์ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) 
 ๔๘. นายทรรศนัย  โกวิทยากร อาจารย์ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) 
 ๔๙. นางสาวธนพรรณ  เพชรเศษ อาจารย์ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) 
 ๕๐. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วละเอียด อาจารย์ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) 
 ๕๑. นางสาวกรณิศ  ทองสะอาด อาจารย์ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) 
 ๕๒. นายฉัตรชัย   บุษบงค์  อาจารย์ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) 
 ๕๓. นางสาวพรพิมล  นามวงศ์  อาจารย์ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) 
 ๕๔. นางสาวเกษิณ ี  เบญจวรรณ อาจารย์ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) 
 ๕๕. ผศ.ดร.นฤมล  นันทรักษ์ ประธาน (หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ) 
 ๕๖. นางสาวผุสด ี  ขจรศักดิ์สิริกุล อาจารย์ (หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ) 
 ๕๗. นางสาวพรทวี  ธนสัมบัณณ์ อาจารย์ (หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ) 
 ๕๘. นางสาวมนฤทัย  ศรีทองเกิด อาจารย์ (หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ) 
 ๕๙. นางสาวบุญญาพร  เชื่อมสมพงษ์ อาจารย์ (หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ) 
 ๖๐. นายอัศพงษ์   อุประวรรณา อาจารย์ (หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ) 
 ๖๑. นางสาวกาญจนา  เฟ่ืองศรี  ประธาน (หลักสูตรคหกรรมศาสตร์) 
 ๖๒. นางสาวปภัสมน  เวชกิจ  อาจารย์ (หลักสูตรคหกรรมศาสตร์) 
 ๖๓. นางสาวนุชนาฎ  กุลวิทย์  อาจารย์ (หลักสูตรคหกรรมศาสตร์) 
 ๖๔. นางสาวจันทรกานต์  ทรงเดช  อาจารย์ (หลักสูตรคหกรรมศาสตร์) 
 ๖๕. นางสาวณัฐธิดา  กิจเนตร  อาจารย์ (หลักสูตรคหกรรมศาสตร์) 
 ๖๖. นายมานะ   เอ่ียมบัว  ประธาน (หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง) 
 ๖๗. นางสาวกรรณิกา  เกิดบาง  อาจารย์ (หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง) 
 ๖๘. นายสธนวัชร ์  ประกอบผล อาจารย์ (หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง) 



๔ 

 

 ๖๙. ว่าที่ ร.ต.ศรัฐ  สิมศิริ  อาจารย์ (หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง) 
 ๗๐. นางสาวรตนนภดล  สมิตินันทน์ อาจารย์ (หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง) 
 
สถาบันที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
 ๑. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 ๒. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
 ๓. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 ๔. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 ๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 ๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ๑๐. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
 ๑๑. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
 ๑๒. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 ๑๓. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 
 ๑๔ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระก่อนประชุม 
 ๑. พิธีเปิดการประชุมกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ  

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต  
สุพรรณบุรี เจ้าภาพจัดการประชุมกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตกและคณะกรรมการเครือข่ายฯ 
 ๒. น าเสนอวิดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ การเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก ของศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
  สรุปสาระส าคัญ ประธานในที่ประชุมแนะน าสมาชิกเครือข่าย เรื่องการเข้าร่วมเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท เพ่ิมเติมใน
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) 



๕ 

 

 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ ๔(๑๗)/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม
๒๕๕๙ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม 
  น าเสนอโดย ที่ปรึกษาประธานเครือข่าย (รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา) 
 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา 
 ๔.๑ การหารือที่ประชุมในการก าหนดรูปแบบการประชุมเครือข่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  สรุปสาระส าคัญ  รูปแบบการประชุมเครือข่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะก าหนดรูปแบบในการ
ประชุมสัมมนา โดยมีประเด็นปัญหาต่างๆ ภายใต้คณะท างาน ที่มีระบบและกลไกในการท างาน โดยแบ่งเป็น
คณะท างานกลุ่มย่อย ในเบื้องต้นยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ การจัดอาจจะเป็นการรวมกลุ่มจังหวัด 
ในปี ๒๕๖๐ โดยจะมีการจัดประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพระดับชาติ ของเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมวิชาการจะได้ผลงานวิชาการ
จากการน าเสนอ และสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดของกลุ่มเครือข่ายประกันคุณภาพ โดยในปี ๒๕๖๐ จะมีการประชุม
เครือข่าย จ านวน ๓ ครั้ง และครั้งที่ ๔ จะเป็นการประชุมเชิงวิชาการด้านการประกันคุณภาพระดับชาติ 
  
  มติที่ประชุม เห็นชอบในการก าหนดรูปแบบการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ ระดับ
สถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก ในปี ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๑) การน าเสนอผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
  น าเสนอโดย ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้แทน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  



๖ 

 

  สรุปสาระส าคัญ ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านงานศิลปะและวัฒนธรรม 
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี (เอกสารหมายเลข ๑)  
  ประธาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง KPI ในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมของ
องค์กร   
  ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินโครงการอาหารเรื่องครัวสวนดุสิต ครัวของแผ่นดิน เป็นการตอบตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ในระดับชาติ โดยเป็นโครงการบูรณาการ ซึ่งมีโครงการย่อยคือ 
โครงการครบเครื่องเรื่องการเรือน และโครงการเย็บร้อยถ้อยจีบงานใบตองระดับชาติ  
  รศ.จงลักษณ์ ช่างปลื้ม อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การท างานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือตอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมถึงแผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน และกระบวนการที่จะน าไปสู่ เรื่องของคุณภาพ ภายใต้ของ
กระบวนการบริหารด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย น าไปสู่การพัฒนาที่จะให้เกิด
องค์ความรู้ ซึ่งการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่น าไปสู่ชุมชนและสร้างความรู้ความ
เข้าใจปลูกฝังเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในความ
เปลี่ยนแปลงบริบทสังคมในปัจจุบันและวัฒนธรรมที่มีอยู่ โดยยกตัวอย่าง กระบวนการวิจัยเชิงองค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรม และเชื่อมไปสู่กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความยั่งยืนจากปี พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน (น าเสนอโครงการ
ศิลปกรรมชุมชนไทด า โดย Presentation) 

จาก Presentation เป็นส่วนหนึ่งของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบูรณาการความรู้
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางที่ค้นหาความรู้ และน าเสนอองค์ความรู้ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกระบวนการ KM และกระบวนการ PDCA ทุกขั้นตอนในทุกโครงการ จากปี 
พ.ศ.๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน มีโครงการทั้งสิ้น ๘ โครงการ ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้มีหลักสูตรไทด า 
ที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าเป็นผู้ขับเคลื่อน 

ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
แลกเปลี่ยนตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ ๗ จ านวนโครงการกิจกรรมที่มีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมการสร้างความตะหนักในคุณค่าวัฒนธรรมไทยและสร้างความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมหาวิทยาลัยตั้งค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๕ โครงการ ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๘ 
โครงการ และปี ๒๕๖๐ จ านวน ๘ โครงการ ซึ่งสถาบันภาษาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล  

นอกจากตัวชี้วัดที่ ๗ ที่อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ จะมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่องการ
ประสานประโยชน์ด้านการร่วมมือในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งตัวชี้วัดแต้ม เป็นเรื่อง
ของจ านวนโครงการที่มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๔ โครงการ ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๑๖ โครงการ และปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑๘ โครงการ 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 



๗ 

 

๒) ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับสถาบัน 
  สรุปสาระส าคัญ ประธาน ตัวอย่างโครงการศิลปกรรมชุมชนไทด า เป็นโครงการที่ดี ซึ่งเป็นการน า
งานวิจัยในเรื่องวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น โดยมีการ Management บริหารจัดการร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี
จากที่ ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ ได้กล่าวถึง C การท า Check ระดับของการวัดประเมินมี ๒ ระดับ คือ ระดับโครงการ 
และระดับมหาวิทยาลัย เป็นที่น่าสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าว
เพ่ิมเติม การจัดท าแผนงานสร้างเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ฉบับแรก ในปี พ.ศ.๒๕๕๒  – ๒๕๕๖ และ
ฉบับที่  ๒ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่  www.dusit.ac.th ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจนในเรื่องของวัฒนธรรม 
  วิทยาลัยพยาบาล ราชบุรี งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น
โครงการที่ดี บทเรียนที่ได้ครั้งนี้มีความหลากหลายที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ ในเรื่องการปลูกฝังวัฒนธรรมมีหลาย
มุมมองในการเรียนรู้ และอีกบทเรียนที่ท าให้คิดว่ายุทธศาสตร์เราคืออะไร ท าโครงการเยอะแต่หาจุดยืนในการตอบ
ยุทธศาสตร์ไม่ได้ เวทีในวันนี้ท าให้เรียนรู้วิธีการที่หลากหลายจากการน าเสนอของมหาวิทยาสวนดุสิต จุดเด่ นของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ Check ซึ่งมีระดับโครงการ และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี 
  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๓) วิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 
  ประธาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 
  ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การคิดต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ซึ่งส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และกอง
นโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัย จะเป็นผู้คิดต้นทุนต่อหน่วยให้แก่หลักสูตร 
  ประธาน  ได้น าเสนอเว็บ ไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน
www.kps.ku.ac.th และเข้าต่อไปที่ kukps dashboard ซึ่งเป็นระบบที่ดูเรื่องประกันและแผนทั้งหมดและเลือก 
download ซึ่งมีข้อมูลให้ดาวโหลดวิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วย เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการน าไปใช้แก่
สถาบันอื่นๆ 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๕.๒ ก าหนดการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๕ (๑๘)/๒๕๕๙ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่าย ในวันที่ 

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ปิดประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 


