รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ ๓(๑๖)/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๓๑พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
.................................................................
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ....... 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 ภาพ
การศึกษา วิทยาเขตกาแพงแสน
๗. นางสุนทรี
กลิ่นบุปผา
แทนหัวหน้างานอานวยการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายา นครปฐม
๘. นางสาวธนาวดี
ทองเอม
เจ้าหน้าที่ประกันฯ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๙. นางสาวสาวิตตรี
ศิลประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวเพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๑๑. นางสิริพร
เรืองสุรัตน์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
๑๒. นายพัฒน์พล
แก้วยม
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๑๓. ผศ.ดร.ธวัชชัย
ประหยัดวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๑๔. อาจารย์อมร
เจือตี๋
อาจารย์
๑๕. อาจารย์วลีพร
ตะพัง
อาจารย์
๑๖. อาจารย์ภาวิตา ชวนขยัน
อาจารย์
๑๗. อาจารย์จิราภรณ์ บัวพวง
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
๑๘. ผศ.ดร.สุรพงษ์
มั่นเกิดผล
ผอ.กองกิจการนักศึกษา
๑๙. นางสาวกรกนก มักการุณ
-

๒๐. นางสาวลาวัลย์
ขาวบริสุทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒๑. นายพิบูลย์
พูม่วง
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน
๒๒. นางสาวอัจฉราภรณ์ สาราญจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
๒๓. พ.ต.อ.ไพศาล
สุรีย์พงษ์
ผกก.ตป.สปศ.รร.นรต.
๒๔. พ.ต.ท.หญิงจินตนา นิ่มนวล
รอง ผกก.ตป.สปศ.รร.นรต.
๒๕. พ.ต.ท.หญิงสุรีย์รัตน์ ทศวงศ์ชาย
รอง ผกก.มศ.สปศ.รร.นรต.
๒๖.พ.ต.อ.ยงยุทธ
เรืองเดช
ผกก.มศ.สปศ.รร.นรต.
๒๗. ร.ต.อ.หญิงดวงรัตน์
สว.มศ.สปศ.รร.นรต.
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
๒๘. นางปิติมา
โมษิตเกษม
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
๒๙. นายธนา
นาค้าง
ครู ค.ศ.1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
๓๐. นางสาวบุญตา
สุขวดี
หัวหน้างานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
๓๑. นางทิพวรรณ
ตังวงศ์กิจ
รองผู้อารวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
๓๒. นางสุดารัตน์
วุฒิศักดิ์ไพศาล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
๓๓. จสอ. อเนชา
เนียรทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ
๓๔. ผศ.ณฐากัญ
มารทวิชญ์กร หัวหน้างานประกันฯ
๓๕. นางสาวพิมประภา อินต๊ะหล่อ
หัวหน้างานประกันฯ
๓๖. นางสาวสุนิสา
คุณากรธรรมกุล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
๓๗. นายสมยศ
วนิชาชีวะ
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตอ่างทอง
๓๘. ผศ.วัชรินทร์
ระฤกชาติ
รองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๓๙. นางสาวนวเนตร สังข์สมบูรณ์ หัวหน้างานประกันฯ คณะศิลปศาสตร์
๔๐. ผศ.ฤทธิพงฏ์
ระฤกชาติ
หัวหน้างานประกันฯ คณะศึกษาศาสตร์
๔๑. นายกฤตย์วิพุธ
ผอบแก้ว
หัวหน้างานประกันฯ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
๔๒. นางสาวเกวรี
นาคทองดี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
๔๓. นางสาวฉัตรชณา เพริดพริง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
๔๔. นายสถิตย์
คาโพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
๔๕. นายวรภัส
คงสุข
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
๔๖. นางปริฉัตร
เผยศิริ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
๔๗. นางสาวศิริพร
รุ่งเรือง
ผช.วิจัยและประกันคุณภาพฯ
๔๘. นางสาวศุภกาญจน์ จาเริญรักษ์
อาจารย์
๔๙. นายมงคล
ไชยวงศ์
อาจารย์
๕๐. นายชยกร
ปวรทวีสุข
อาจารย์
๕๑. นางสาวปิยะฉัตร คุณสุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ
๕๒. นางสาวศศิญา
แก้วพลอย
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ
๕๓. นางสาวกรวิกา
สว่างศรี
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
๕๔. นางอังสินี
กันสุขเจริญ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
๕๕. นายธนชาต
ถวิลรพิชา
ผช.วิจัยและประกันคุณภาพฯ
๕๖. นายชลาฎล
บุญศรี
อาจารย์
สถาบันที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จานวน ๘ สถาบัน
๑. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๓. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
๖. วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี
๗. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๘. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
วาระก่อนประชุม
๑. พิธีเปิดการประชุมกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ
นายสมยศ วนิชาชีวะ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตอ่างทอง เจ้าภาพจัดการ
ประชุมกล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธาน
กรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก และ
คณะกรรมการเครือข่ายฯ
๒. นาเสนอวีดิทัศน์แนะนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประธาน แนะนาสมาชิกเครือข่าย เรื่องขันตอนการเข้าดูรายชื่อผู้ขึนทะเบียนคุณภาพภายในของ
สถาบันเครือข่าย ซึ่งเข้าได้จากหน้าเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารงานเครือข่ายการประกันคุณ ภาพการศึกษา ระดับ
สถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครังที่ ๑(๑๔)/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ
ห้องประชุมไพลิน อาคาร ๙ ชัน ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
นาเสนอโดย ประธานกรรมการเครือข่าย (ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี)
มติที่ประชุม รับรองรายงาน โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การนาเสนอผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ๒ แห่ง
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
นาเสนอโดย นางสาวฉัตรชณา เพริดพริง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ และ
ดร.กฤตย์วิพุธ ผอบแก้ว หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
นาเสนอโดย จสอ.อเนชา เพียรทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๔.๒ รายชื่ อ ผู้ ที่ ขึ นทะเบี ย นผ่ า นการเข้ า อบรมผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา 2558 รุ่น 1-2
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการบริการวิชาการของสถาบันเครือข่าย
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น การบริการวิชาการและร่วมกันสรุป สาเหตุของผลลัพธ์การดาเนินงาน
บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดดังนี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ แจ้งว่าตัวบ่งชีนีทางสถาบันฯ เป็นการบริการวิชาการทางด้าน
กีฬาเป็ น ส่วนใหญ่ จึ งอยากทราบกระบวนการของแต่ละหน่วยงานเช่น ทางโรงเรียนนายร้อยตารวจ และทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ มีรูปแบบการบริการวิชาการอย่างยั่งยืนอย่างไรบ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมเน้นการบริการวิชาการในท้องถิ่นโดยมีการบริการวิชาการเชิงวิจัยในชุมชน
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมจะบูรณาการศาสตร์หลายด้านเข้าด้วยกัน เช่นทางการเกษตรเรื่องการพัฒนาสาย
พันธุ์ส้มโอ คณะวิทยาการจัดการ ด้านการจัดทาบัญชีครัวเรือนหลักสูตรโลจิสติกส์ ใช้ความรู้ด้านการจัดการขนส่ง
จัดการปัญหาเรื่องการขนส่งของหมู่บ้านปลากัดจีน หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารพัฒนาอาหารแปรรูป ในขณะที่
หลักสูตรศิลปะพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยจะร่วมบูรณาการศาสตร์หลายด้านให้บริการวิชาการกับชุมชน
ที่อยู่ในพืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี นาความหลากหลายของมนุษย์วิทยามาเป็นฐานและนาศาสตร์ต่าง ๆ ทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ เข้าไปทาวิจัยในพืนที่ของอาจารย์โดยการนาผลจากการลงไปทาวิจัย ในพืนที่
ของอาจารย์มาเป็นฐานการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาชุมชนให้ได้ตามหลักวิชา และนามาบูรณาการในชันเรียนต่อไป
โรงเรียนนายน้อยตารวจ เป็นโรงเรียนสอนตารวจให้ไปเป็นผู้นาซึ่งต้องมีลักษณะผู้นาสูง อัตลักษณ์ยึด
หลักการใช้กฎหมายโดยมีวิทยุชุมชนให้ความรู้ทางกฎหมายและเป็นวิทยากรรับเชิญไปให้ความรู้กับหน่วยงานและ
ชุมชน มีการฝึกอาวุธปืนให้กับกรมราชฑัณ จัดตังศูนย์นิติวิทยาศาสตร์เพื่อดูแลชุมชนมีการส่งนักเรียนนายร้อย
ตารวจลงบริการชุมชน อยู่กับชุมชนช่วยเหลือชุมชนทุกด้าน เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตารวจกับชุมชน
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิจัยและวิชาการโดยในแต่ละคณะ
วิชา จะมีภารกิจหลักตามศาสตร์ที่รับผิดชอบลงไปให้บริการชุมชนและบูรณาการในคณะวิชาต่างๆ เช่น เกษตร
ศิลปะศาสตร์ บริหารธุรกิจ รวมตัวให้ความรู้ในการทาเกษตร ทาบรรจุภัณฑ์ และการตลาดให้ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ ให้ความรู้ทางด้านศาสนา นาชุมชนสวดมนต์ ฟังธรรม ในแต่ละ
พืนที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ความแตกต่างเรื่องการบริการวิชาการจะผ่านสภา
มหาวิทยาลัย โดยการใช้งานวิจัยนาวิชาการประเด็นสาคัญคือหากผู้บริการสูงสุด กาหนดนโยบายให้ชัดเจนว่าเรา
จะทาการบริการวิชาการอย่างไร เพื่อให้ ตรงตามบริบทขององค์กร และชุมชนโดยกาหนดให้เป็นโครงสร้างที่
ชัดเจน จะทาให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในความต้องการของชุมชนนัน ๆ ต่อไป
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท มีศูนย์ศึกษาเรียนรู้โดยดูแลผู้สูงอายุเป็นหลัก จะทาบูรณาการ
การดูแลด้วยวัสดุพืนบ้านและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น นาวัสดุไม้ไผ่มาดูแลผู้สูงอายุ และนาท่ารามารักษา
ข้อเข่าติด เป็นการบูรณาการเช่นกัน
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ส่งคณาจารย์ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร จัดโครงการวาดภาพศิลปะ
แขนงต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนมาร่วมกิจกรรม
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง อ่างทองจะมีดีทางด้านมวยไทย ซึ่งดินแดนประวัติศาสตร์จาก
นายขนมต้ม และ อ่างทองก็จ ะได้ป ระเด็นในการสร้างเอกลักษณ์ มวยไทยขึนมาเพื่ออนุลั กษณ์ ไว้ โดยได้รับ
งบประมาณจัดทาศูนย์มวยไทยขึนมาเพื่อบริการความรู้แก่ชุมชนและคนต่างประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
ประธาน กล่าวสรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิกเครือข่ายซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจหาก
สมาชิกหน่วยงานใดสนใจนาไปบูรณาการของทุกหน่วยงานได้ตามความเหมาะสม
สรุปวันในการดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริการงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ ในคราวที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2559
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

