รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิต ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ผู้มาประชุม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ แพงศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
อาจารย์ชลียา ยางงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์
นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
นางนงลักษณ์ สมณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัญ ยุติธรรม
นางสาวศิริวรรณ สุขแซว
นายเกรียงไกร แก้วหลอย
นางสาวจิตรประภา ยุบลชิต
นางสาวกานติมา พันชน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข

กรรมการ (ติดภารกิจ)
กรรมการ (ติดภารกิจ)
กรรมการ (ติดภารกิจ)
กรรมการ (ติดภารกิจ)
กรรมการ (ติดภารกิจ)
กรรมการ (ติดภารกิจ)
กรรมการ (ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง
นางสาวราภรณ์ ไขยสุริยานันนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
นางสาวสุภัทรา อภิชาติ
นางสาวศรัญญา มณีวรรณ
อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ
นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์
นายณัฐธีร์ ธนอนันต์พงศ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษา
สานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- ระดั บ หลั กสู ต ร ใช้ เกณฑ์ การประกั นคุ ณภาพตามเกณฑ์ ข อง สกอ. เนื่อ งจากระดั บ
หลักสูตรยังมีการดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๘
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
- ระดั บ คณะ/วิ ท ยาลั ย หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น สระแก้ ว โรงเรี ย นสาธิ ต และระดั บ
มหาวิทยาลัย ให้ดาเนินงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx
๑.๒ การรายงานการดาเนินงานฯ ผ่านระบบ CHE QA Online ของสกอ.
- ระดับหลักสูตร มีการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมิน (CAR) จาก
คณะกรรมการประเมิน เหมือนทุกปีที่ผ่านมา
- ระดับคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มีการรายงานข้อมูล CDS และส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประเมิน (CAR) พร้อมแนบไฟล์ผ่านระบบ ให้มีการส่งรายงานผ่าน
ระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา
๑.๓ การเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบี ย น ควรรายงานจั ดเก็บ ข้อมูล ระยะ ๓๕๐ กิโ ลเมตร (จังหวัดในระยะทาง คือ กทม. จ.นนทบุรี
จ.ปทุมธานี จ.พิจิ ตร จ.พิษณุ โ ลก จ.สระบุ รี จ.ลพบุ รี จ.ปราจี นบุรี จ.นครราชสี มา จ.ชลบุรี จ.สระแก้ ว
จ.จันทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุรี
จ.สมุทรสาคร จ.กาญนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง จ.กาแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรี
อยุธยา) เพื่อให้หลักสูตรนาไปใช้ในการรายงาน ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับหลักสูตร
-๒-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัญ ยุติธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอพิจารณา
๔.๑ (ร่าง) แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัญ ยุติธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี นาเสนอ ตามที่งานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ ได้จัดทา (ร่าง) แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบถึงกระบวนการดาเนินการในการจัดเก็บข้อมูล และส่งเสริม
สนับ สนุ นสิ่ งสนับ สนุ น การเรีย นรู้ ให้ กับ ระดับหลักสูตร จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนฯ ต่อที่ประชุม และขอให้ ที่
ประชุมร่วมกันกาหนดค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน และพิจารณาวงรอบปี
ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และปฏิทินการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี แจ้งในที่ประชุม
๕.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ขอยังคงรายชื่อคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านต่างๆ ให้กับหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย มี
หน้าที่ควบคุมกากับติดตามการดาเนินงานระดับหลักสูตร
๕.๒ มอบงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ให้ทาการสารวจความต้องการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการโครงการอบรมให้ความรู้ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรให้มีคุณภาพ

-๓-

๕.๓ มอบงานมาตรฐานและจั ด การคุ ณ ภาพ เสนอ (ร่ า ง) แผนการด าเนิ น งานประกั นคุ ณ ภาพ
การศึ กษาภายใน ประจ าปี การศึกษา ๒๕๖๓ ต่อที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางสาวศิริวรรณ สุขแซว)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อัญชัญ ยุติธรรม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-๔-

