รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา
ระดับสถาบันอุดมศึก ษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ ๒(๑๔)/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
.................................................................
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๗๐ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑. ผศ.ดร.สุวิมล
เรืองศรี
ผู้ช่วยอธิการบดี
๒. นางสาวนิลภวิษย์ ทับทอง
นักวิชาการศึกษา
๓. นางสาวเบญจมาศ สะสมทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔. นางสาวณัฐกานต์ เอี่ยมสุองค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๕. นางสาววิจิตรี
แก้วกระมล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
๖.รศ.ดร.ธนรัตน์
แต้วัฒนา
รั ก ษาการแทนผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผนและประกั น คุ ณ ภา พ
การศึกษา วิทยาเขตกาแพงแสน
๗. นายสมชาย
บุญมี
รักษาการแทนหัวหน้างานอานวยการ กองบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๘. นางสายสมร
สุระแสง
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
๙. นางสาวสาวิตตรี
ศิลประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๑๐.นางสาวเพ็ญสุภา
ศรีพรหมทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิน ทร์
๑๑. นายสมศักดิ์
นุ่มอุดม
นักวิชาการศึกษา
๑๒. นางสาวอรอนงค์ สุวรรณโน
นักวิชาการศึกษา
๑๓. นางสาวสุทราพร สงวนพานิช
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๑๔. นางสิริพร
เรืองสุรัตน์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
๑๕. นายพัฒน์พล
แก้วยม
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
๑๖. นางสาววันดี
บุญล้อม
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินฯ
๑๗. นางสาวจุฑามาศ เทพเทียมทัศน์ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพฯ
๑๘. นางสาวอัมพิกา
กลิ่นฟุ้ง
นักวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๑๙. นางสาวรัฐทิตยา หิรัณยหาด
ผู้ช่วยอธิการบดี
๒๐. ผศ.ดร.ธวัชชัย
ประหยัดวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๒๑. นายบัณฑิต
ปานโศก
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน
๒๒. นางสาวสุนันท์
ตติยก้องเกียรติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๓. นายศิริพงษ์
ยิ้มมะเริง
นักวิชาการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๒๔. อาจารย์ภาคย์
พราหมณ์แก้ว รอง ผอ. สานักส่งเสริมวิชาการฯ
๒๕. นางสาวน้าฝน
แสงอรุณ
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
๒๖. นายธนิต
แสงกระจ่าง อาจารย์หมวดการศึกษาทั่วไป
๒๗. นายปัญญเดช
พันธุวัฒน์
นักวิจัย
๒๘. นางสาวลาวัลย์
ขาวบริสุทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒๙. นายพิบูลย์
พูม่วง
หัวหน้าฝ่ายประกันคุ ณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
๓๐. พ.ต.อ.วีร์
จิระรัตนวรรณ ผกก.มศ.สปศ.รร.นรต.
๓๑. พ.ต.ท.หญิงจินตนา นิ่มนวล
รอง ผกก.ตป.สปศ.รร.นรต.
๓๒. น.ต.ท.หญิงสุรีย์รัตน์ ทศวงศ์ชาย
รอง ผกก.มศ.สปศ.รร.นรต.
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
๓๓. นางปิติมา
โมษิตเกษม
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
๓๔. นายธนา
น้าค้าง
ครู ค.ศ.1
วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี
๓๕. นางวรรณา
แก้วกว้าง
๓๖. นายวราวุธ
ศิลาพันธ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
๓๗. นางสาวยุวดี
ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
๓๘. นางสาวบุญตา
สุขวดี
หัวหน้างานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๓๙. นางศศิมา
พึ่งโพธิ์ทอง
หัวหน้างานประกันฯ
๔๐. นางสาวนันตพร ทองเต็ม
สถาบันการพลศึกษาประจาวิ ทยาเขตสุพรรณบุรี
๔๑. ผศ.ดร.พเยาว์
เนตรประชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๔๒. นางสาวกมลพร
สุขาทิพยพันธุ์ -

สถาบันการพลศึกษาประจาวิ ทยาเขตชลบุรี
๔๓. ผศ.ว่าที่ร.ต.ธนพงศ์ แก้วคา
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
๔๔. ผศ.ณฐากัญ
มารทวิชญ์กร ๔๕. จสอ. อเนชา
เนียรทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ
สถาบันการพลศึกษาประจาวิ ทยาเขตอ่างทอง
๔๖. นางสาวนวเนตร สังข์สมบูรณ์ หัวหน้างานประกันฯ คณะศิลปศาสตร์
๔๗. ผศ.ฤทธิพงฏ์
ระดุกชาติ
หัวหน้างานประกันฯ คณะศึกษาศาสตร์
๔๘. นายกฤตย์วิพุธ
ผอบแก้ว
หัวหน้างานประกันฯ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สถาบันการพลศึกษาประจาวิ ทยาเขตสมุทรสาคร
๔๙. นางสาวศิริพร
รุ่งเรือง
ผช.วิจัยและประกันคุณภาพฯ
๕๐. นางลัดดาวัลย์
แย้มอุบล
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
๕๑. นางสาวอารยา
แก้วบุบผา
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ
๕๒. นางสาวภัทร์ธิรา บุญเสริมส่ง
หัวหน้างานวิจัยระดับ วช.
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๕๓. อาจารย์ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตามและประเมินผลและงานประกันคุ ณภาพการศึกษา
๕๔. นางสาวขนิษฐา
พึ่งประจวบ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๕๕. นางสาวจิระวรรณ ยืนยั่ง
นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
๕๖. นางเพ็ญจมาศ
คาธนะ
ผู้อานวยการ
๕๗. นางกมลพรรณ
วัฒนากร
รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
๕๘. นางนงณภัทร
รุ่งเนย
รองผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
๕๙. นางสาววารุณี
เกตุอินทร์
รองผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
๖๐. นางสาวกนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์ รองผู้อานวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
๖๑. นางผุสดี
สระทอง
อาจารย์ประจางานพั ฒนานั กศึ กษา และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖๒. นางวันดี
ชูชื่น
อาจารย์ประจางานบริการวิชาการ
๖๓. นางปาณิสรา
ส่งวัฒนายุทธ อาจารย์ประจางานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
๖๔. นางชุติมา
เทียนชัยทัศน์ อาจารย์ประจางานพั ฒนานั กศึ กษา และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖๕. นางขวัญตา
กลิ่นหอม
อาจารย์ประจางานพั ฒนานั กศึ กษา และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖๖. นางจงกล
พุฒิกุล
อาจารย์ประจางานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
๖๗. นางสาวผกามาศ พีธรากร
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖๘. นางสาวชนาภา
สมใจ
อาจารย์ประจางานหลักสูตรและการเรียนการสอน
๖๙. สิบเอกสัมพันธ์
มุสิกเจียรนันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๗๐. นางอังคณา
ถมปัต
จ้างเหมางานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สถาบันที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จานวน ๘ สถาบัน
๑. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
๓. มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๔. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๖. มหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
๗. มหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
๘. สถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตกรุงเทพ
วาระก่อนประชุม
๑. พิธีเปิดการประชุมกล่าวต้ อนรั บและเปิดโครงการ
นางเพ็ญ จมาศ คาธนะ ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี เจ้าภาพการจั ด
ประชุ มกล่า วต้อ นรับ ผศ.ดร.สุวิ มล เรื องศรี ผู้ช่ วยอธิ การบดี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏนครปฐม ประธาน
กรรมการเครือ ข่ายการประกันคุ ณภาพการศึ กษา ระดั บสถาบัน อุดมศึกษา ในภูมิ ภาคตะวั นตก และ
คณะกรรมการเครือข่ายฯ
๒. นาเสนอวีดิทัศน์แนะนาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
๓. นาเสนอผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ๓ แห่ง
๑. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นาเสนอโดย อ. ดร. นงณภัทร รุ่งเนย รองผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นาเสนอโดย อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว รองผอ.สานักส่งเสริมวิชาการฯ
๓. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
นาเสนอโดย อาจารย์ศิริพร รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
นางลัดดาวัลย์ แย้มอุบล หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การลงนามความร่ว มมือ เครื อ ข่า ยการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาระดั บ สถาบั น อุด มศึก ษา ใน
ภูมิภาคตะวันตก (MOU)
สรุ ป สาระสาคั ญ ขณะนี้ หนั ง สื อลงนามความร่ว มมื อเครื อ ข่ ายการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา
ระดั บ สถาบั น อุ ด มศึ กษา ในภู มิภ าคตะวั น ตก (MOU) ได้ ด าเนิ น การลงนามครบทุ กสถาบั น แล้ว โดยวิ ท ยาลั ย
พยาบาลพระจอมเกล้ า จั ง หวั ดเพชรบุ รี ได้ ล งนามเป็ น ล าดั บ สุด ท้ า ย และจะแจกหนั ง สื อ ลงนามความร่ ว มมื อ
เครือ ข่ายการประกัน คุณภาพการศึก ษา ระดั บสถาบัน อุด มศึก ษา ในภู มิภ าคตะวัน ตก (MOU) ให้กับ ทุก สถาบัน ที่
เข้าร่วมประชุมในวันนี้

๑.๒

การประชุม(ร่าง)ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสมศ.
สรุป สาระสาคัญ สานั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา ได้ จัด ประชุมรั บฟั ง
ความคิ ดเห็น (ร่า ง) ตัว บ่ง ชี้ก ารประเมิ นคุ ณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) และได้ เชิ ญผู้ เกี่ย วข้ องเข้ า
ร่ ว มรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ใน วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๐ มี น า คม ๒๕๕๙ ณ โรงแร มเดอะเบอร์ เ คลี ย์ ปร ะตู น้ า
กรุงเทพมหานคร ขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติเกี่ยวกับการดาเนินการของ สมศ.
๑.๓ การแก้ไขเกณฑ์การประเมิน ระดับคณะ ของ สกอ. ในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ (จานวนนั กศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา) ตามเอกสารแนบที่ ๑
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารงานเครือ ข่ ายการประกั น คุณภาพการศึก ษา ระดั บ
สถาบัน อุด มศึ กษา ในภู มิภ าคตะวั นตก (สัญ จร) ครั้งที่ ๑(๑๔)/๒๕๕๙ วัน ศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ
ห้องประชุมไพลิน อาคาร ๙ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
นาเสนอโดย ประธานกรรมการเครือข่าย (ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี)
มติที่ประชุม รับรองรายงาน โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓
ไม่มี

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔
ไม่มี

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการวิจัยของสถาบันเครือข่าย
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการวิจัยและร่ว มกันสรุป สาเหตุของผลลัพธ์ การ
ดาเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ดังนี้
๑. นักวิจัยมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องน้อย เนื่องจากมีการจัดสรรเวลาไม่เหมาะสม
๒. นักวิจัยไม่เข้มข้นในวิธีการวิจัย
๓. นักวิจัยยังเขียนโครงร่างไม่ดีพอ
๔. กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยยังทางานไม่เต็มที่
๕. ยังขาดความเข้าใจในแนวโน้มการทาวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
๖. ภาระงานที่มากทาให้ผู้วิจัยไม่มีเวลาในการทาวิจัย
๗. นักวิจัยยังขาดการทาวิจัยเครือข่ายความร่วมมือหลากหลายสถาบัน

กลยุทธ์ในการนาไปสู่ความสาเร็จผลลัพธ์การดาเนินงานวิจัย
๑. ต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทาวิจัยและการจัดการความรู้การวิจัย และ Share &
Learn อย่างต่อเนื่อง และอยู่ในสายเลือดของทุกคนในองค์กร
๒. สร้างความตะหนักรู้และเห็นความสาคัญในการทาวิจัย
๓. สร้างทิศทางการทาวิจัยขององค์กรให้ชัดเจน
๔. เขียนโครงร่างการวิจัยที่เชื่อมโยงกับปัญหาให้ชัดเจนมากขึ้น
๕. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทาวิจัยระหว่างสถาบัน
๖. สร้างแรงจูงใจในการขอทุนภายนอก
๗. ทางานวิจัยให้สนุกและจัดสรรเวลาให้เพียงพอและเหมาะสม
๘. ดาเนินงานวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน
๙. การเขียนงานวิจัยต้องสะท้อนให้เห็นประโยชน์ของงานวิจัยชิ้นนั้นให้ชัดเจน
๑๐. ผู้บริหารต้องเห็นความสาคัญของการทาวิจัย
๑๑. งานแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพต้องเป็นแกนนาสาคั ญในการผลักดันผลลัพธ์ การ
ดาเนินงานวิจัยและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องพร้อ มทั้งให้ กาลังใจที มงาน
๑๒. สร้าง Road map คุณภาพการวิจัยในองค์กรที่ชัดเจนสามารถลงสู่การปฏิบัติได้ในระดับ
รายบุคคล ภาควิชากลุ่มงาน และระดับวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

