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        รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายฯ คร้ังที่ 1(14)/2559 (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559)  

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการการบริหารงานเครือข่ายการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งท่ี 1(14)/2559 
วันศุกร์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

*********************************** 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 78 คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
1.  ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
2.  อาจารย์พฤกษ์ โปร่งส าโรง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3.  นางสาวนิลภวิษย์ ทับทอง นักวิชาการศึกษา 
4.  นางสาวเบญจมาศ สะสมทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5.  นางสาวณัฐกานต์ เอ่ียมสุองค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6.  นางสาววิจิตรี แก้วกระมล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
7.  นางธนาภรณ์ สระทองมา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
8.  นางสาวเยาวภา มณีเนตร นักวิชาการศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
9.  รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
10.  นางสาวสมร สุระแสง ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
11.  นางสาวสาวิตตรี ศิลประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
12.  นางสาวเพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
13.  ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ 
14.  นางสาวศิริลักษณ์ ใจก าแหง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
15.  อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
16.  นางสาวน  าฝน แสงอรุณ นักวิชาการศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
17.  ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง ผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
18.  อาจารย์ประภัสสร มีน้อย รองผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
19.  นางชุติมา ชงสกุล นักวิชาการศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง สุพรรณบุรี 
20.  นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองกลาง 
21.  นางสาวลาวัลย์ ขาวบริสุทธ์ิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
22.  นายกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก นักวิชาการศึกษา 
23.  นางสาวอรอนงค์ สุวรรณโน นักวิชาการศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
24.  นางสาววันดี บุญล้อม หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
25.  นางสาวอัมนิกา กลิ่นฟุ้ง นักวิชาการศึกษา 
26.  นางสาวจุฑามาศ เทพเทียมทัศ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
27.  นายธนา น  าค้าง ครู คศ.1 

 

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
28.  ผศ.ดร.พเยาว์ เนตรประชา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
29.  ผศ.เอื อมพร นาควงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
30.  นางสาวกมลพร สุขทิพยพันธุ์ เลขานุการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอ่างทอง 
31.  ดร.อัศวิน มณีอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
32.  นายกฤตย์วิพุธ ผอบแก้ว อาจารย์ 
33.  นางสาวนวเนตร สังข์สมบูรณ์ อาจารย์ 
34.  นางสาวฉัตรชนา เพริศพริ ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 

 

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร 
35.  นายชัชพงศ์ รัตนวีระประดิษฐ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
36.  นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล พนักงานธุรการ 
37.  นางอารยา แก้วบุบผา เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 

 

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี 
38.  นางสาวสุนิสา คุณากรธรรมกุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกรุงเทพฯ 
39.  นายกฤษณะ อรุณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดี 
40.  นางสาวเพียงธาร เอกบุศย์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
41.  นางสาววัชรา มอและ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
42.  พ.ต.อ.วีร์ จิระรัตนวรรณ ผกก.มศ.สปศ.โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
43.  พ.ต.ท.หญิงสุรีย์รัตน์ ทศวงศ์ชาย รอง ผกก.มศ.สปศ.โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
44.  พ.ต.ท.หญิงจินตนา นิ่มนวล รอง ผกก.ตป.สปศ.โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

 

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
45.  นางอังคณา ถมปัต งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
46.  นางทิพวรรณ ตั งวงศ์กิจ รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และงานประกัน 
47.  นางศศิมา พ่ึงโพธิ์ทอง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
48.  นางดนุลดา จีนขาวข า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
49.  นางลักคณา บุญมี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
50.  ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี 
51.  ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รองอธิการบดี 
52.  นายศุภกิจ จงศักด์ิสวัสด์ิ รองอธิการบดี 
53.  นางสาวรัฐทิตยา หิรัณยหาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
54.  ดร.มิตภาณี พงษ์พัว คณบดีคณะครุศาสตร์ 
55.  นายปรเมศร์ กลิ่นหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
56.  นางสาวดวงเดือน จังพานิช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
57.  นางสุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
58.  ผศ.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
59.  นางสาวฒวีพร โตวนิช รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
60.  ดร.สายชล เทียนงาม ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
61.  นางสาวญดาภัค กิจทวี รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
62.  ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
63.  นางสาวปรวิศา โกวรรธนะกุล อาจารย์ 
64.  นางวลีพร ตะพัง อาจารย์ 
65.  นางสาวภาวิตา ชวนขยัน อาจารย์ 
66.  นางจิราภรณ์ บัวพวง อาจารย์ 
67.  นางดารัณ แพลอย นักวิชาการศึกษา 
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68.  นางสาวทิพย์วรรณ เหลืองประมวล นักวิชาการศึกษา 
69.  นางสาวกนิษฐา บุญฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา 
70.  นางสาวพรรณธิพา สายคงดี นักวิชาการศึกษา 
71.  นายบัณฑิต ปานโศก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
72.  นางสาวสุนันท์ ตติยก้องเกียรติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
73.  นายศิริพงษ์ ยิ มมะเริง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
74.  นางสาวเอื อมพร ศรีกรด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
75.  นางสาวอริญรดา พัดดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
76.  นางสาวอิงอร สุทัศน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
77.  นางสาวพานิดา ชมญาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
78.  นางสาวมยุรี สิงห์ธงยาม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 
สถาบันท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 5 สถาบัน 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
4. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
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วาระก่อนประชุม 
 

1. พิธีเปิดการประชุมกล่าวต้อนรับประธานคณะกรรมการเครือข่าย และคณะกรรมการ 
ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เจ้าภาพการจัด

ประชุม กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครปฐม ประธาน
กรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก และ
คณะกรรมการเครือข่ายฯ 

2. น าเสนอวีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
จากนั นด าเนินการตามวาระดังต่อไปนี  

 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 การลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา  
ในภูมิภาคตะวันตก (MOU) 

สรุปสาระส าคัญ ขณะนี หนังสือลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
สถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (MOU) ได้ด าเนินการส่งให้สถาบันต่างๆลงนามตามล าดับ ซ่ึงขณะนี 
หนังสือลงนามอยู่ที่  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จังหวัดราชบุรี โดยจะส่งต่อไปยัง วิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี เป็นล าดับสุดท้าย จากนั นจึงจะส่งกลับไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
1.2  มหาวิทยาลัยท่ีเป็นเจ้าภาพในจัดประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

สถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งท่ี 2(15)/2559  
ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 29 มีนาคม 2559  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
1.3 กล่าวต้อนรับสถาบันการศึกษาท่ีเข้าร่วมเครือข่าย จ านวน 3 สถาบัน 
ประธานกรรมการเครือข่ายฯ ผศ.ดร.สุวิมล  เรืองศรี  ได้กล่าวต้อนรับสถาบันการพลศึกษาที่เข้า

ร่วมเครือข่ายฯใหม่ จ านวน 3 วิทยาเขต  ได้แก่ วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขต
กรุงเทพฯ  

 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม เอกสารหมายเลข 1 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั งที่  5(13)/2558 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
ณ ห้องราชาวดี อาคารอ านวยการชั น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
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        รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายฯ คร้ังที่ 1(14)/2559 (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559)  
  น าเสนอโดย ประธานกรรมการเครือข่าย (ผศ.ดร.สุวิมล  เรืองศรี) 
   

มติท่ีประชุม รับรองรายงาน โดยไม่มีการแก้ไข 
     
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเน่ือง  

3.1 ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2558 
 น าเสนอโดย รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล 
 สรุปสาระส าคัญ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมชี แจงเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2558 มีแนวทางสรุปได้ดังนี  

 1. สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการเก่ียวกับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  ฉบับ พ.ศ. 
2548 มาก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  ฉบับ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ คือก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ให้สถาบันนั นส ามารถด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไปได้ ทั งนี  
มีก าหนดระยะเวลาที่ต้องน าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ /อนุมัติหลักสูตร ภายใน 180 
วัน นับแต่เกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ คือ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 

2. อาจารย์ ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั นต่ าปริญญาโทหรือเที ยบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

3. ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี  เริ่มบังคับใช้ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

4. อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้  

5. กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จ านวนอย่างน้อย 5 คน  

7. มีการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (เล่ม
สีม่วง) ซ่ึงส่วนที่แก้ไขส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีใบแทรกให้เพ่ิมเติม  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  

4.1 การเสนอผลการด าเนินงาน 
4.1.1 การน าเสนอผลงานการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี  
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 น าเสนอโดย นายบัณฑิต ปานโศก ผูแ้ทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
 สรุปสาระส าคัญ ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2557  
4.1.2 การน าเสนอผลงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง ระบบติดตามการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
 น าเสนอโดย นายบัณฑิต ปานโศก ผูแ้ทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
 สรุปสาระส าคัญ น าเสนอผลงาน ระบบการติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นระบบการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือผู้บริหารสามารถมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันฯ  (เอกสารแยกเล่ม
หมายเลข 2) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ และมีความประสงค์ขอน าระบบติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพ่ือไปใช้งานในหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายฯ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

 5.1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประเด็นการผลิตบัณฑิตและการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 สรุปสาระส าคัญ ประเด็นการผลิตบัณฑิตและการประกันคุณภาพหลักสูตร 

5.1.1 การขอขึ นทะเบียนเพ่ือรับรองหลักสูตรของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
มีเง่ือนไขในการรับรองคือ หลักสูตรต้องมี ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่ งชี ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านในองค์ประกอบที่ 1 และมีคะแนนในองค์ประกอบที่ 2 – 6 อยู่
ในระดับดี (คะแนน 3.01 ขึ นไป) เป็นเวลา 2 ปี ต่อเนื่อง ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะส่ง
กรรมการมาตรวจประเมินอีกครั งหนึ่ง  กรณียังคงมีผลคะแนนสูงกว่า 3.01 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะขึ นทะเบียนรับรองหลักสูตรให้ 

5.1.2 มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการออกแบบ และศิลปกรรม ซ่ึงติดเง่ือนไข
ในการประเมินในปีที่ผ่านมา ซ่ึงผู้ตรวจประเมินทีไ่ม่ใช่สาขาวิชาการออกแบบ และศิลปกรรม อาจวิเคราะห์
หรือแปลความหมายแตกต่างออกไปจากวัตถุประสงค์ ในการนี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการจัดอบรม
ผู้ประเมินระดับหลักสูตรสายศิลปะ และการออกแบบ รุ่นที่ 1 จ านวน 60 คน โดยรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมฯ 
สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
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5.2 ผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
สรุปสาระส าคัญ 
5.2.1 หลักสูตรที่ยังไม่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) สถาบันสามารถ ปรับผล

การด าเนินตามตัวบ่งชี การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แต่ทั งนี ต้องครอบคลุม
วัตถุป ระสงค์ของหลักสูตร  โดยได้รับความเห็ นชอบจากสภามหาวิ ทยา ลัย และแจ้ งให้ ส านั กงา น
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 
5.2.2 หลักสูตรที่ มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ยังคงต้องใช้ตัวบ่งชี  12 ข้อ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) โดยให้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 อ่ืน ๆ 
 6.1 การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
  สรุปสาระส าคัญ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุม
รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 -2563) จึงขอเชิญผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ 
ประตูน  า กรุงเทพมหานคร 
  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

6.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดอบรมโครงการตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

 สรุปสาระส าคัญ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ก าหนดจัดอบรม
โครงการตัวบ่งชี การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ในวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุม บัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมี 
วัตถุประสงค์ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจตัวบ่งชี การประกันคุณภ าพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ 
สถาบัน ทั งนี  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสมาชิกอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  
(C-IQA) โดยให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ มหาวิทยาลัย จ านวน 2 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 
 


