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

รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารงานเครือข่า ยการประชุมประกัน คุณภาพการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 1(14)/2559
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
***********************************
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 78 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. ผศ.ดร.สุวิมล
เรืองศรี
2. อาจารย์พฤกษ์
โปร่งสาโรง
3. นางสาวนิลภวิษย์ ทับทอง
4. นางสาวเบญจมาศ สะสมทรัพย์
5. นางสาวณัฐกานต์ เอี่ยมสุองค์
6. นางสาววิจิตรี
แก้วกระมล

ผู้ช่วยอธิการบดี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
7. นางธนาภรณ์
สระทองมา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
8. นางสาวเยาวภา มณีเนตร
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
9. รศ.ดร.วศิน
อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
10. นางสาวสมร
สุระแสง
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
11. นางสาวสาวิตตรี ศิลประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
12. นางสาวเพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
13. ดร.ธรรมรัตน์
พุทธไทย
14. นางสาวศิริลักษณ์ ใจกาแหง

อาจารย์
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
15. อาจารย์ภาคย์
พราหมณ์แก้ว
16. นางสาวนาฝน
แสงอรุณ

รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักวิชาการศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
17. ผศ.อัจฉรียา
โชติกลาง
18. อาจารย์ประภัสสร มีน้อย
19. นางชุติมา
ชงสกุล

ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ ตั้ง สุพรรณบุรี
20. นางกัณณ์อลิน
สุอังคะวาทิน รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการกองกลาง
21. นางสาวลาวัลย์
ขาวบริสุทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิน ทร์
22. นายกุลพัทธ์
กุลชาติดิลก นักวิชาการศึกษา
23. นางสาวอรอนงค์
สุวรรณโน
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
24. นางสาววันดี
บุญล้อม
25. นางสาวอัมนิกา
กลิ่นฟุ้ง
26. นางสาวจุฑามาศ เทพเทียมทัศ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
27. นายธนา
นาค้าง

ครู คศ.1

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
28. ผศ.ดร.พเยาว์
เนตรประชา
29. ผศ.เอือมพร
นาควงศ์
30. นางสาวกมลพร
สุขทิพยพันธุ์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เลขานุการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
31. ดร.อัศวิน
มณีอินทร์
32. นายกฤตย์วิพุธ
ผอบแก้ว
33. นางสาวนวเนตร
สังข์สมบูรณ์
34. นางสาวฉัตรชนา
เพริศพริง

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์
อาจารย์
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
40. นางสาวเพียงธาร เอกบุศย์
41. นางสาววัชรา
มอและ

ผู้ช่วยอธิการบดี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนนายร้อยตารวจ
42. พ.ต.อ.วีร์
43. พ.ต.ท.หญิงสุรีย์รัตน์
44. พ.ต.ท.หญิงจินตนา

ผกก.มศ.สปศ.โรงเรียนนายร้อยตารวจ
รอง ผกก.มศ.สปศ.โรงเรียนนายร้อยตารวจ
รอง ผกก.ตป.สปศ.โรงเรียนนายร้อยตารวจ

จิระรัตนวรรณ
ทศวงศ์ชาย
นิ่มนวล

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
45. นางอังคณา
ถมปัต

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
46. นางทิพวรรณ
ตังวงศ์กิจ
47. นางศศิมา
พึ่งโพธิ์ทอง

รองผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และงานประกัน
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
48. นางดนุลดา
จีนขาวขา
49. นางลักคณา
บุญมี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
50. ดร.ณรงค์เดช
รัตนานนท์เสถียร
51. ผศ.ดร.พจนีย์
สุขชาวนา
52. นายศุภกิจ
จงศักดิ์สวัสดิ์
53. นางสาวรัฐทิตยา
หิรัณยหาด
54. ดร.มิตภาณี
พงษ์พัว
55. นายปรเมศร์
กลิ่นหอม
56. นางสาวดวงเดือน
จังพานิช
57. นางสุพรรณี
โพธิ์แพงพุ่ม
58. ผศ.ขวัญนรี
กล้าปราบโจร
59. นางสาวฒวีพร
โตวนิช
60. ดร.สายชล
เทียนงาม
61. นางสาวญดาภัค
กิจทวี
62. ผศ.ธวัชชัย
ประหยัดวงศ์
63. นางสาวปรวิศา
โกวรรธนะกุล
64. นางวลีพร
ตะพัง
65. นางสาวภาวิตา
ชวนขยัน
66. นางจิราภรณ์
บัวพวง
67. นางดารัณ
แพลอย

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
นักวิชาการศึกษา
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68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

นางสาวทิพย์วรรณ
นางสาวกนิษฐา
นางสาวพรรณธิพา
นายบัณฑิต
นางสาวสุนันท์
นายศิริพงษ์
นางสาวเอือมพร
นางสาวอริญรดา
นางสาวอิงอร
นางสาวพานิดา
นางสาวมยุรี

เหลืองประมวล
บุญฤทธิ์
สายคงดี
ปานโศก
ตติยก้องเกียรติ
ยิมมะเริง
ศรีกรด
พัดดง
สุทัศน์
ชมญาติ
สิงห์ธงยาม

สถาบันที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จานวน 5 สถาบัน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
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วาระก่อนประชุม
1. พิธีเปิดการประชุมกล่าวต้ อนรั บประธานคณะกรรมการเครื อข่าย และคณะกรรมการ
ดร.ณรงค์ เดช รัต นานนท์ เสถี ยร อธิการบดีมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏกาญจนบุรี เจ้ าภาพการจั ด
ประชุม กล่ าวต้ อนรั บ ผศ.ดร.สุ วิมล เรือ งศรี ผู้ ช่ วยอธิก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏนครปฐม ประธาน
กรรมการเครื อ ข่า ยการประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษา ระดับ สถาบั น อุด มศึ ก ษา ในภู มิภ าคตะวั น ตก และ
คณะกรรมการเครือข่ายฯ
2. นาเสนอวีดิทัศน์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จากนันดาเนินการตามวาระดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 การลงนามความร่ว มมื อเครื อข่ ายการประกัน คุ ณภาพการศึก ษา ระดั บสถาบัน อุ ดมศึก ษา
ในภูมิภาคตะวันตก (MOU)
สรุปสาระสาคั ญ ขณะนีหนั งสือ ลงนามความร่วมมือเครือข่ ายการประกั นคุณภาพการศึก ษา ระดั บ
สถาบั นอุดมศึกษา ในภู มิภาคตะวั นตก (MOU) ได้ด าเนิน การส่ งให้ส ถาบั นต่างๆลงนามตามลาดั บ ซึ่ง ขณะนี
หนั งสื อลงนามอยู่ที่ วิ ทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จัก รีรั ช จัง หวั ดราชบุ รี โดยจะส่ งต่ อไปยั ง วิท ยาลั ย
พยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี เป็นลาดับสุดท้าย จากนันจึงจะส่งกลับไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 มหาวิ ท ยาลัย ที่ เป็ น เจ้ าภาพในจัดประชุ มเครื อ ข่า ยการประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา ระดั บ
สถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 2(15)/2559
ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 กล่าวต้อนรับสถาบันการศึ ก ษาที่ เข้าร่วมเครือข่าย จานวน 3 สถาบัน
ประธานกรรมการเครือข่ ายฯ ผศ.ดร.สุ วิมล เรือ งศรี ได้ก ล่าวต้อ นรั บสถาบั นการพลศึกษาที่ เข้ า
ร่ว มเครือ ข่ ายฯใหม่ จ านวน 3 วิท ยาเขต ได้ แก่ วิ ท ยาเขตสมุ ทรสาคร วิ ท ยาเขตชลบุ รี และวิท ยาเขต
กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม เอกสารหมายเลข 1
รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารงานเครือ ข่ ายการประกั น คุณภาพการศึ ก ษา
ระดับ อุ ดมศึ กษา ในภู มิภาคตะวัน ตก (สั ญ จร) ครั งที่ 5(13)/2558 วัน อั งคารที่ 24 พฤศจิ กายน 2558
ณ ห้องราชาวดี อาคารอานวยการชัน 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
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นาเสนอโดย ประธานกรรมการเครือข่าย (ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี)
มติที่ประชุม

รับรองรายงาน โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลัก สู ตร ระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2558
นาเสนอโดย รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
สรุ ปสาระสาคั ญ ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา ได้ จั ด การประชุ มชี แจงเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 มีแนวทางสรุปได้ดังนี
1. สถาบัน อุ ดมศึ กษาที่ ด าเนิน การเกี่ ยวกั บหลั กสู ต รตามเกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูต รฯ ฉบั บ พ.ศ.
2548 มาก่ อนที่เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสูต รฯ ฉบั บ พ.ศ. 2558 มีผ ลบัง คับ ใช้ คือก่ อนวัน ที่ 14 พฤศจิก ายน
พ.ศ. 2559 ให้สถาบันนั นสามารถด าเนิน การตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่ อไปได้ ทังนี
มีกาหนดระยะเวลาที่ต้อ งนาเสนอต่อสภาสถาบั นอุด มศึกษาให้ ความเห็น ชอบ /อนุมัติหลั กสูต ร ภายใน 180
วัน นับแต่เกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ คือ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
2. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั นต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ และต้อ งมีผ ลงานทางวิ ชาการที่ไม่ ใช่ส่ วนหนึ่ง ของการศึก ษาเพื่อ รับปริญ ญาและเป็ นผลงาน
ทางวิ ชาการที่ ได้รับ การเผยแพร่ต ามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิ จารณาแต่งตั งให้บุ คคลดารงตาแหน่ งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
3. สาหรับอาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตังแต่เกณฑ์มาตรฐานนี เริ่มบังคับใช้ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4. อาจารย์ผู้ ส อน อาจเป็ น อาจารย์ป ระจาหรือ อาจารย์พิเ ศษที่ มีคุ ณวุฒิ ขั นต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานันหรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กั นหรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
5. กรณีที่ห ลักสูตรจั ดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัด อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูต รที่มีคุณวุ ฒิ
และคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน
6. อาจารย์ ผู้ รั บ ผิด ชอบหลั ก สูต ร มี คุ ณวุ ฒิ และคุ ณสมบั ติ เช่ น เดี ย วกั บ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
จานวนอย่างน้อย 5 คน
7. มีการปรับ ปรุงแก้ไขคู่ มือการประกั นคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุ ดมศึกษา พ.ศ.2557 (เล่ ม
สีม่วง) ซึ่งส่วนที่แก้ไขสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีใบแทรกให้เ พิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การเสนอผลการดาเนินงาน
4.1.1 การนาเสนอผลงานการดาเนินงานด้านประกัน คุณภาพการศึก ษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
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นาเสนอโดย นายบัณฑิต ปานโศก ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สรุ ปสาระสาคัญ ผลการด าเนิ น งานด้ า นการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2557
4.1.2 การน าเสนอผลงานที่ เป็น แนวปฏิ บัติที่ดี เรื่อ ง ระบบติ ดตามการดาเนิน งานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นาเสนอโดย นายบัณฑิต ปานโศก ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สรุ ปสาระสาคั ญ น าเสนอผลงาน ระบบการติด ตามการด าเนิ น งานการประกัน คุ ณภาพ
การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏกาญจนบุ รี เป็ น ระบบการติ ดตามการด าเนิน งานของหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลั ย เพื่อผู้บริ หารสามารถมีส่วนร่ว มในการก ากับติดตามการดาเนิ นงานประกั นฯ (เอกสารแยกเล่ ม
หมายเลข 2)
มติที่ ประชุ ม รั บทราบ และมี ความประสงค์ ขอน าระบบติด ตามการด าเนิ นงานการประกั นคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อไปใช้งานในหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายฯ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการผลิตบั ณฑิ ตและการประกันคุ ณภาพหลัก สู ตร
สรุปสาระสาคัญ ประเด็นการผลิตบัณฑิตและการประกันคุณภาพหลักสู ตร
5.1.1 การขอขึ นทะเบี ย นเพื่ อ รั บ รองหลั ก สู ต รของ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
มี เงื่ อ นไขใน การรั บ รองคื อ หลั ก สู ต รต้ อ งมี ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามตั ว บ่ งชี ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา ผ่านในองค์ป ระกอบที่ 1 และมีคะแนนในองค์ประกอบที่ 2 – 6 อยู่
ในระดับ ดี (คะแนน 3.01 ขึนไป) เป็น เวลา 2 ปี ต่อเนื่อง ซึ่ง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาจะส่ ง
กรรมการมาตรวจประเมิ นอี กครังหนึ่ ง กรณี ยัง คงมี ผลคะแนนสู งกว่ า 3.01 ส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะขึนทะเบียนรับรองหลักสูตรให้
5.1.2 มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูต รที่เกี่ย วข้องกับ สาขาวิ ชาการออกแบบ และศิ ลปกรรม ซึ่งติ ดเงื่อนไข
ในการประเมินในปีที่ผ่า นมา ซึ่ งผู้ตรวจประเมิน ทีไ่ ม่ใช่ สาขาวิชาการออกแบบ และศิลปกรรม อาจวิเ คราะห์
หรือแปลความหมายแตกต่ างออกไปจากวัตถุป ระสงค์ ในการนีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ ดาเนิน การจั ดอบรม
ผู้ประเมินระดับหลักสู ตรสายศิลปะ และการออกแบบ รุ่นที่ 1 จานวน 60 คน โดยรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมฯ
สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
มติที่ประชุม เห็นชอบ
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5.2 ผลการดาเนินตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดั บอุ ดมศึก ษา
สรุปสาระสาคัญ
5.2.1 หลักสู ตรที่ยัง ไม่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษา (มคอ.1) สถาบัน สามารถ ปรั บผล
การดาเนิ นตามตั วบ่ งชี การด าเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดั บอุ ดมศึก ษา แต่ ทังนีต้ องครอบคลุ ม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ท ยา ลั ย และแจ้ ง ให้ ส านั ก งา น
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
5.2.2 หลักสู ตรที่ มีก รอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุ ดมศึกษา ยั งคงต้องใช้ตั วบ่ง ชี 12 ข้ อ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) โดยให้ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึก ษา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 อื่น ๆ
6.1 การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
สรุปสาระสาคั ญ ส านัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา ได้ จัดประชุ ม
รับฟัง ความคิดเห็ น (ร่ าง) ตั วบ่ง ชีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) จึ งขอเชิญผู้ มีส่ว น
เกี่ ยวข้ อ งเข้า ร่ ว มรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ในวั น พฤหั สบดี ที่ 10 มี น าคม 2559 ณ โรงแรมเดอะเบอร์ เคลี ย์
ประตูนา กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดอบรมโครงการตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สรุ ปสาระสาคัญ ด้ว ยมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ ก าหนดจั ด อบรม
โครงการตัว บ่ง ชีการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ในวัน ที่ 22 – 23 มีน าคม 2559 เวลา 09.00 –
16.30 น. ณ ห้องประชุม บัวสวรรค์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรัตนโกสินทร์ จัง หวัดนครปฐม โดยมี
วัต ถุป ระสงค์ ให้ บุค ลากรมี ความรู้ ความเข้ าใจตั วบ่ ง ชีการประกั น คุณภ าพการศึก ษาระดั บหลัก สู ตร คณะ
สถาบั น ทั งนี เพื่ อ เป็ น การเสริมสร้ า งความเข้ มแข็ ง ของเครื อ ข่ า ยสมาชิ ก อุ ดมศึ ก ษาภาคกลางตอนล่ า ง
(C-IQA) โดยให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ มหาวิทยาลัย จานวน 2 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

