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(ร่าง) 
รายงานการประชุม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครัง้ท่ี 2/2556 
วนัศุกรท์ี ่18 มกราคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุม AD – 909 (9/3) ชัน้ 9 อาคารส านกังานอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีกรงุเทพฯ 

 
ประธานท่ีประชุม 
ดร.นันทน์  ถาวรงักูร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 
ผูม้าประชุม 
คุณอรญัญา  ภู่สนัตพิงษ์  มหาวทิยาลยัมหดิล 
รศ.ดร.วศนิ  องิคพฒันากุล มหาวทิยาลยัศลิปากร 
คุณสายสมร  สุระแสง มหาวทิยาลยัศลิปากร 
คุณวไิลรตัน์  วริยิะวบิลูยก์จิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
คุณนงนาฏ  พวัประเสรฐิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
พล.ร.ต.หญงิ ดร.สุภทัรา  เอือ้วงศ ์ มหาวทิยาลยัสยาม 
ดร.เสาวนีย ์ กานตเ์ดชารกัษ์ มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 
อาจารยอ์ญัชล ี เหลอืงอ่อน มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์ 
คุณวลัลภา  ศรทีองพมิพ ์ มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์ 
คุณวรนัลกัษณ์  ภกัดิใ์จด ี มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย ์
อาจารยส์ุวรรณ ี มงคลรุง่เรอืง มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ
ดร.กฤษณ์  รกัชาตเิจรญิ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุร ี
คุณชุตมิา   อนิทเส มหาวทิยาลยัเวบ็สเตอร ์(ประเทศไทย) 
อาจารยภ์าคย ์ พราหมณ์แกว้ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
คุณอภนินัท ์ จุน่กรณ์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
คุณภรณิยา   อ ามฤครตัน์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
คุณขตัตยิา  มจีนัทร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ 
คุณชุตมิา  ชงสกุล มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ 
คุณชชันันทน์  อนิเอีย่ม มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
คุณบณัฑติ  ปานโศก มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ี
คุณสมโชค  ฤทธิจ์ ารญู มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี
คุณอานนท ์ จนัทรป์ระเสรฐิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
ผศ.สุขมุาล  หวงัวณชิพนัธุ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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คุณชศูร ี ลตีะภวงัค ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
คุณสุภารตัน์  ฤกษ์อรณุทอง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
อาจารยเ์ด่น  บุญมาวงศ์ วทิยาลยัทองสุข 
คุณสมเกยีรต ิ เจษฎากุลทว ี สถาบนัอาศรมศลิป์ 
ผศ.สมด ี  อนนัตป์ฏเิวธ วทิยาลยันานาชาตเิซนตเ์ทเรซา 
รศ.ดร.จไุรรตัน์  ดวงเดอืน วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 
อาจารยส์ุรยี ์ มาเกดิ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 
คุณฐาณชิญาณ์   มคัวลัย ์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
คุณสุดเขต แจง้กระจ่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
คุณรตัน์สุดา              บรริกัษ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
คุณวาสนิี แกว้ขาว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
คุณศศกิร สงขาว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
คุณธรณ์ธนัย ์ วงศจ์นัทร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

คุณปรางทพิย ์ กฤษกลาง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 
ผูเ้ข้าร่วมประชุมไม่ได้ 
คุณอุมาพร  เกตราพรโชต ิ มหาวทิยาลยัธนบุร ี
คุณวุฒชิยั  วยัวุฒ ิ มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 

อาจารยเ์ทพพสิุทธิ ์ ประจติร สถาบนัการเรยีนรูเ้พื่อปวงชน 

คุณรฐัพร  กลิน่บรรทม วทิยาลยัชุมชนสมุทรสาคร 

คุณลดัดาวรรณ์   ประสตูรแ์สงจนัทร ์ วทิยาลยัแสงธรรม 

รศ.ศรชยั  ทา้วมติร มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.45 น. 
 
วาระท่ี 1 เรือ่งแจง้เพื่อทราบ 

1.1 การจดันิทรรศการในการประชุมวชิาการระดบัชาติ “การประกนัคุณภาพการศกึษา : สู่
มาตรฐานคุณภาพการศกึษาอาเซยีน” 
 เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจดัโครงการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“การประกนัคุณภาพการศกึษาไทย : สู่มาตรฐานคุณภาพการศกึษาอาเซยีน ” ซึ่งก าหนดจดั
ระหว่างวนัที ่29 - 30 พฤศจกิายน 2555 ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนต์ บอลรมู อาคารศูนยก์ารประชุมอมิ
แพ็ค ฟอรัม่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมอืงทองธานี มวีตัถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสรมิใหส้ถาบนัอุดมศกึษามกีารพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อเป็นเครื่องมอื
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ในการก ากบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้เป็นที่ยอมรบั อีกทัง้เป็นเวทีแสดง
ผลงาน แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่ใีนการประกนัคุณภาพการศกึษาระหว่างสถาบนัอุดมศกึษา และ
เป็นเวทปีระกาศเกยีรตคิุณ มอบรางวลัแก่สถาบนัอุดมศกึษาที่มผีลการด าเนินงานด้านการศึกษาที่ได้
มาตรฐานคุณภาพ 
 ในการนี้ สกอ. เชญิผู้แทนเครอืข่ายการประกนัคุณภาพการศกึษาทัง้ 9 เครอืข่าย เขา้ร่วม
ประชุมในวนัศุกรท์ี ่9 พฤศจกิายน 2555 เพื่อขอความรว่มมอืและหารอืเกีย่วกบัการจดัเตรยีมนิทรรศการ
แสดงผลงานดงักล่าว 
 มจธ. ในฐานะผู้แทนเครอืข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษาภาคกลางตอนล่างได้จดัท า
โปสเตอรจ์ านวน 2 โปสเตอร ์เพื่อเขา้ร่วมจดันิทรรศการดงักล่าว โดยโปสเตอรท์ี่ 1 น าเสนอรายชื่อ
สมาชกิสถาบนัในเครอืข่าย และโปสเตอรท์ี ่2 น าเสนอวตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินโครงการ ทัง้นี้
โปสเตอรท์ัง้ 2 ใชภ้าษาองักฤษเพื่อใหร้บักบัหวัขอ้การประชุม 
 
มติท่ีประชุม  รบัทราบ   
 

1.2 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ย C-IQA 
  จากมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรหิารเครอืข่าย C - IQA ครัง้ที ่1/2555 ในวนัศุกรท์ี่ 5 
ตุลาคม 2555 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ก าหนดใหค้ณะกรรมการมวีาระการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี ตลอดจนก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้เป็นคณะกรรมการบรหิารเครอืข่าย C -
IQA ครัง้ถดัไป ซึง่อย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการชุดใหม่ ต้องเป็นผูแ้ทนจากคณะกรรมการชุด
เดมิ และใหป้ระธานฯ เป็นผูแ้ทนจากสถาบนัทีเ่ป็นแมข่่าย 
 
มติท่ีประชุม  รบัทราบ   
 
 1.3 ขัน้ตอนการเสนอโครงการและการขออนุมตัเิงนิ 
 เลขานุการฯ เสนอขัน้ตอนการเสนอโครงการและการขออนุมตังิบประมาณ (แผนภาพที ่1) 
ทัง้นี้ ในการเสนอโครงการฯ สถาบนัหรอืผู้รบัผดิชอบโครงการจะต้องแนบบนัทกึขอ้ความและแบบ    
กค.38 หนงัสอืแจง้ยนืยนัการขอรบัเงนิโดยวธิโีอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคาร (แผนภาพที ่2) ควบคู่มา
กบัขอ้เสนอโครงการดว้ย  
   
มติท่ีประชุม  รบัทราบ   
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แผนภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Format ของการรายงานผล 

 การอนุมตัขิองจา้งบุคลากรประสานงาน 

 การแจง้ขัน้ตอนการเสนอโครงการและการขออนุมตัเิงนิ  

1. สถาบนัผูร้บัผดิชอบโครงการ เสนอ Proposal ผ่านผูป้ระสานงาน 

2. ผูป้ระสานงาน เสนอ Proposal ดงักล่าว ผ่านเครอืขา่ย B เพื่อใหป้ระธาน

เครอืขา่ยอนุมตั ิ

3. หลงัจากไดร้บัการอนุมตัแิลว้ ผูป้ระสานงานแจง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมกจิกรรม 

4. การโอนเงนิ : แจง้กองคลงัสัง่จ่าย เชค็เงนิสด ไปยงัสถาบนัผูร้บัผดิชอบโครงการ 

5. ผูป้ระสานงาน ประชาสมัพนัธก์จิกรรมใหส้ถาบนัในเครอืขา่ยรบัทราบ 

6. ผูป้ระสานงาน รวบรวมรายชื่อสง่ใหส้ถาบนัผูร้บัผดิชอบโครงการทราบ 

7. ผูป้ระสานงาน ตดิตามการจดัท ารายงานการจดัท ากจิกรรมจากผูร้บัผดิชอบ

โครงการ 
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1.4 การจดัท าขอ้เสนอโครงการ (proposal)  
 เลขานุการฯ เสนอหัวข้อการจดัท าข้อเสนอโครงการ เพื่อให้สถาบนัหรือผู้รบัผิดชอบ
โครงการใชเ้ป็นแนวทางในการเสนอขออนุมตัโิครงการและงบประมาณ ดงันี้ 

1.4.1 ชื่อโครงการ 
1.4.2 หลกัการและเหตุผล 
1.4.3 วตัถุประสงค ์
1.4.4 เป้าหมายและตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการ 
1.4.5 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ (ใหใ้ชต้าม “ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยค่าจา่ยใน

การฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2555”  
การฝึกอบรมประเภท ข) 

1.4.6 กลุ่มเป้าหมาย 
1.4.7 วนั เวลา สถานที ่และกจิกรรม 
1.4.8 หน่วยงานหรอืสถาบนัทีร่บัผดิชอบ 
1.4.9 ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

 
มติท่ีประชุม  รบัทราบ   
 
 1.5  การจดัท ารายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ  
 เลขานุการฯ เสนอแนวทางการจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ โดยให้สถาบนั
หรอืผู้รบัผิดชอบโครงการสรุปผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์และตัวชี้วดัของโครงการ ปญัหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขตลอดจนค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ พรอ้มแนบขอ้เสนอโครงการเป็น
เอกสารอา้งองิ 
 
มติท่ีประชุม  รบัทราบ  
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 1.6  การประชาสมัพนัธก์จิกรรมเครอืข่าย C-IQA 
 เลขานุการฯ เสนอช่องทางการตดิต่อสื่อสารและการประชาสมัพนัธก์จิกรรมเครอืข่าย C -
IQA ดว้ย Facebook Fan page  :  C-IQA ผ่าน link http://web.kmutt.ac.th/qa/  
 

 

 
 
มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
 

1.7 การประชุมการพฒันามาตรฐานตวับ่งชีข้อง สมศ. รอบสี ่
  ด้วย สมศ. เชิญผู้แทนจากกลุ่มสถาบนั ทปอ. สสอท. ราชภฎั ราชมงคล ทหาร ต ารวจ 
พยาบาล และชุมชนเขา้ร่วมประชุมแนวทางการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสีใ่นวนัที่ 17 มกราคม 
2556 ทีผ่่านมาเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆที ่เขา้ร่วมประชุมรบัทราบถึงผลการวเิคราะหป์ระสทิธผิลของตวั

http://web.kmutt.ac.th/qa/
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บ่งชีข้องสมศ. 18 ตวัจากผลการประเมนิใน 2 ปีทีผ่่านมาตลอดจนไดช้ีแ้จงแนวทางทีจ่ะใชใ้นการประเมนิ
คุณภาพฯภายนอกรอบสี ่(เริม่ปี 2559)  
 สมศ.ได้ขอความร่วมมือจากผู้แทนกลุ่มสถาบันในการในการระดมความคิดเห็นของ
สถานศกึษาในกลุ่มเพื่อเสนอรูปแบบและตวับ่งชี้ทีเ่หมาะสมส าหรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่
ภายใต้กลุ่มตวับ่งชี้ 3 กลุ่ม คอื กลุ่มตวับ่งชีพ้ื้นฐาน กลุ่มตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ และกลุ่มตวับ่งชี้มาตรการ
ส่งเสรมิ 
 สมศ. ไดน้ าตวับ่งชีก้ารประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามจ านวน 18 ตวับ่งชีเ้ป็นโจทยต์ัง้ต้น
ส าหรบัการปรบัปรุงและพัฒนาตัวบ่งชี้ โดย สมศ. ได้วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการปรบัปรงุพจิารณาดงันี้ 
            1. ตวับ่งชี้ที่ไม่มคี่าอ านาจจ าแนก หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถแบ่งระดบัคุณภาพของ
มหาวทิยาลยัไดเ้นื่องจากผลการประเมนิมคี่าใกลเ้คยีงกนั ไดแ้ก่ ตวับ่งชีท้ี ่8, 9, 10, 11, 16.1, 17, 18.1 
และ 18.2 
            2. ตวับ่งชี้ที่ต้องปรบัเกณฑ์ให้สูงขึน้ หมายถึง ตวับ่งชี้ที่มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ได้ผลการ
ประเมนิ 5 เตม็ ไดแ้ก่ ตวับ่งชี ้3, 4, 5, 6 และ 7 
             3. ตวับ่งชีท้ีค่วรคงเดมิ ไดแ้ก่ ตวับ่งชี ้1, 14 และ 15 
            4. ตวับ่งชีท้ีใ่ชค้่าเฉลีย่จาก Rating Scale ไดแ้ก่ 2, 12, 13, 16.2 
           นอกจากนี้  สมศ. ยงัได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและปรบัปรุงตัวบ่งชี้เพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสีไ่ว ้10 ประการ ดงันี้  

1. คุม้ค่า/คุณค่า 
2. ความปลอดภยั 
3. ความรบัผดิชอบ 
4. ความทนัสมยั 
5. ความด/ีความงาม 
6. ความเกือ้กูล/ความรว่มมอื 
7. ความสมเหตุ สมผล 
8. ความต่อเนื่อง 
9. การมสี่วนรว่ม 

10. ความคดิสรา้งสรรค ์
         ทัง้นี้ สมศ. ไดข้อให้สถาบนัการศกึษาบูรณาการแนวทางดงักล่าวในตวับ่งชี ้18 ตวัตามความ
เหมาะสมและยนิดีรบัฟงัความคิดเห็นทัง้ในส่วนของตัวบ่งชี้ที่สถาบนัพจิารณาแล้วว่าควรปรบัปรุง/
เพิม่เตมิ โดย สมศ. ขอใหส้่งขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ต่าง ๆ ไปยงั สมศ. ภายในวนัที่ 20 มนีาคม 
2556 
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 ทีป่ระชุมไดร้่วมแสดงความคดิเหน็และเหน็ควรด าเนินการจดัท าขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัรปูแบบ
และตวับ่งชี้ที่เหมาะสมส าหรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยให้ส่งขอ้เสนอแนะผ่านกลุ่มที่
สถาบนัสงักดัอยู ่
 
มติท่ีประชุม  รบัทราบและมอบให้ทุกสถาบนัไปจดัท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัรูปแบบและตวับ่งชี้ที่

เหมาะสมส าหรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยให้ส่งขอ้เสนอแนะผ่านกลุ่มที่
สถาบนัสงักดัอยู่ 

 
วาระท่ี 2 การรบัรองรายงานการประชุม 
 ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมเครอืข่ายเพื่อการพฒันาอุดมศกึษาภาคกลางตอนล่าง เชงิ
ประเดน็การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน (C - IQA) ครัง้ที ่1/2556 วนัศุกรท์ี ่5 ตุลาคม 2555 เวลา 
09.00 – 12.00 น. ณ หอ้งประชุมสนัน่ สุมติร (AD-909) ชัน้ 9 อาคารส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คณะกรรมการฯ พจิารณารบัรองรายงานการ
ประชุม 
 ทัง้น้ี ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จดัส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมล่วงหน้าในรูปแบบ email และ
เอกสารใหแ้ก่คณะกรรมการพจิารณาตัง้แต่วนัที ่22 ตุลาคม 2555 ทีผ่่านมา โดยฝ่ายเลขานุการฯ ไดร้บั
ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ และได้ด าเนินการปรบัแก้ไขรายงานตาม (ร่าง)  รายงานการประชุมที่
เสนอ (เอกสารประกอบการประชุมที ่1) 
 นอกจากนี้ ทีป่ระชุมยงัไดพ้จิารณาขัน้ตอนการรบัรองรายงานการประชุมผ่านทางระบบ email 
โดยก าหนดขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี้ 

1. ฝา่ยเลขานุการฯ จดัท า (รา่ง) รายงานการประชุมเสนอแก่คณะกรรมการทุกท่านผ่านระบบ 
email พรอ้มก าหนดระยะเวลาการพจิารณา (รา่ง) รายงานการประชุม 

2. คณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุม และส่งข้อเสนอแนะกลบัมายงัฝ่าย
เลขานุการฯ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ทัง้นี้ ถ้าคณะกรรมการท่านใดไม่มขีอ้เสนอแนะให้
ถอืว่าเหบ็ชอบกบั (รา่ง) รายงานการประชุมดงักล่าว 

3. ฝา่ยเลขานุการฯ รวบรวมขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการน ามาปรบัปรุง (ร่าง) รายงานการ
ประชุม 

4. ฝ่ายเลขานุการฯ จดัส่งรายงานการประชุมที่ปรบัแก้ไขแล้วให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน
พจิารณาอีกครัง้หนึ่ง พร้อมก าหนดระยะเวลาการพจิารณา  ทัง้นี้ ถ้าคณะกรรมการไม่
ทกัทว้งในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหถ้อืว่ารบัรองรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

 
มติท่ีประชุม   

1. รบัรองรายงานการประชุม C - IQA ครัง้ที ่1 โดยไมม่กีารปรบัแกไ้ข 
2. เหน็ชอบการรบัรองรายงานการประชุมผ่านระบบ email ตามขัน้ตอนด าเนินการทีเ่สนอ 
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วาระท่ี 3 เรือ่งสบืเนื่อง 
 ไมม่ ี
 
วาระท่ี 4 เรือ่งพจิารณา 

4.1 การก าหนดหน้าทีข่องคณะกรรมการเครอืขา่ย C-IQA 
      ประธานฯ เสนอ (รา่ง) ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการเครอืข่ายเพื่อพฒันาอุดมศกึษาภาคกลาง

ตอนล่างเชงิประเดน็ การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน (C-IQA) โดยมผีูแ้ทนจากสถาบนัอุดมศกึษา
ในเครอืขา่ยจ านวน 31 สถาบนั (เอกสารประกอบการประชุมที ่2) ใหท้ีป่ระชุมพจิารณาความถูกต้องของ
รายชื่อผูแ้ทนสถาบนั และความเหมาะสมของหน้าทีค่ณะกรรมการฯ 

ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและเหน็ชอบกบั (รา่ง) ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการเครอืข่ายเพื่อพฒันา
อุดมศกึษาภาคกลางตอนล่างเชงิประเดน็ การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน (C-IQA) ทัง้นี้ ทีป่ระชุม
เสนอเพิ่ม รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
กรรมการบรหิารเครอืขา่ย C-IQA เพิม่เตมิ 
 
มติท่ีประชุม  

1. เหน็ชอบ (รา่ง) ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการเครอืข่ายเพื่อพฒันาอุดมศกึษาภาคกลางตอนล่าง
เชงิประเด็นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA) และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
จดัท าค าสัง่แต่งตัง้เป็นล าดบัถดัไป 

2. เห็นชอบให้ รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวทิยาลยัศลิปากร เป็นกรรมการบรหิารเครอืข่าย C-IQA เพิม่เตมิ  และมอบให้ฝ่าย
เลขานุการฯ จดัท าค าสัง่แต่งตัง้เป็นล าดบัถดัไป 

 
 4.2  การปรบัแผนด าเนินกจิกรรมเครอืข่าย C-IQA และผูร้บัผดิชอบโครงการ 
  จากมติที่ประชุมเครอืข่ายเพื่อการพฒันาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเชิงประเด็นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (C - IQA) ครัง้ที่ 1/2555 ในวนัศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีไดอ้นุมตัแิผนการด าเนินเครอืขา่ย C-IQA ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1 โครงการ/กจิกรรมเพื่อด าเนินกจิกรรมเครอืขา่ย C-IQA  

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 

2555 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการสรา้งความเขา้ใจ
ในตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์าร
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โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา 

2555 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเมนิคุณภาพการศกึษา
ภายในและภายนอก 
2. โครงการท าความเขา้ใจ
การประกนัคุณภาพการศกึษา
ใหก้บันกัศกึษา 

            

3. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และการระดมสมองเพื่อจดัท า
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัตวับง่ชี้
และเกณฑก์ารประเมนิ (สกอ. 
และ สมศ.) 

            

4. โครงการสง่เสรมิและ
พฒันาคุณภาพตามเกณฑ ์
EdPEx 

            

5. บรหิารเครอืขา่ยภาคกลาง
ตอนล่าง 

            

 
  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารเครอืข่าย C - IQA ในการประชุมครัง้ที ่1/2556 วนัศุกรท์ี ่23 
พฤศจกิายน 2555 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีไดร้ว่มกนัพจิารณาและมขีอ้สรปุดงันี้ 
 
ตารางท่ี 2 โครงการ/กจิกรรมเพื่อด าเนินกจิกรรมเครอืขา่ย C-IQA จ าแนกตามสถาบนัผูร้บัผดิชอบ 
 

โครงการ/กจิกรรม สถาบนัผูร้บัผดิชอบ รปูแบบการด าเนินกจิกรรม 
1. โครงการสรา้งความเขา้ใจในตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์
การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและ
ภายนอก 

ผูแ้ทนของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และ
มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี
ขอน าไปปรกึษาผูบ้รหิาร 

- 

2. โครงการท าความเขา้ใจการประกนัคุณภาพ
การศกึษาใหก้บันกัศกึษา 

มหาวทิยาลยัสยาม จดัประกวดกจิกรรมนกัศกึษา 

3. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการระดมสมอง
เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์
การประเมนิ (สกอ. และ สมศ.) 

ผูแ้ทนของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และ
มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี
ขอน าไปปรกึษาผูบ้รหิาร 

- 

4. โครงการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพตาม
เกณฑ ์EdPEx 

มหาวทิยาลยัมหดิล จดัอบรมใหค้วามรู ้ร่วมกบัที่
ประชุม ทอมก. ประมาณช่วงเดอืน
พฤษภาคม 2556 
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 ทีป่ระชุมไดอ้ภปิรายและมขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแผนการด าเนินกจิกรรม ดงันี้ 
1. เหน็ควรด าเนินกจิกรรมเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวับ่งชี้ของ สกอ. ในโครงการที ่1 และ

โครงการที ่3 ส าหรบัตวับ่งชีข้อง สมศ. ขอใหทุ้กสถาบนัจดัท าขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัรปูแบบและตวับ่งชีท้ี่
เหมาะสมส าหรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยใหส้่งขอ้เสนอแนะผ่านกลุ่มทีส่ถาบนัสงักดัอยู่ 
(ตามมตทิีป่ระชุมวาระ 1.7) 

2. สถาบนัผู้รบัผดิชอบโครงการที่ 1 โครงการสรา้งความเข้าใจในตวับ่งชี้และเกณฑก์าร
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน คอื มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์ ซึง่จะจดักจิกรรมใหค้วามรูต้วั
บ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิใหแ้ก่อาจารยช์าวต่างชาต ิในช่วงเดอืนมนีาคม 2556 

3. ขอปรบัชื่อโครงการที ่2 จากเดมิ “โครงการท าความเขา้ใจการประกนัคุณภาพการศกึษา
ใหก้บันักศกึษา” เปลีย่นเป็น “โครงการจดัประกวดกจิกรรมนักศกึษา” สถาบนัผูร้บัผดิชอบโครงการ คอื 
มหาวทิยาลยัสยาม ซึง่จะจดักจิกรรมในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2556 

4. สถาบนัผูร้บัผดิชอบโครงการที ่3 โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการระดมสมองเพื่อ
จดัท าขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิ มผีูร้บัผดิชอบ 2 สถาบนั ไดแ้ก่   

4.1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จะจดักจิกรรมในช่วงเดอืนมนีาคม 2556 
4.2 มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ีจะจดักจิกรรมในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2556 
ทัง้นี้ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกดิประสทิธภิาพ จงึมอบหมายให้แต่ละสถาบนัไป

ด าเนินการวิเคราะห์และจดัท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวบ่งชี้ตามที่ ได้รบัมอบหมายจากที่ประชุม 
(ตารางที ่3) และใหส้ถาบนัจดัส่งขอ้มลูดงักล่าวไปที ่email : qa@ku.ac.th  ภายในวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์
2556 

5. สถาบนัผู้รบัผดิชอบโครงการที่ 4 โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพตามเกณฑ ์
EdPEx คอื มหาวทิยาลยัมหดิล ซึ่งจะอบรมใหค้วามรูเ้รื่องเกณฑ ์ EdPEx ใหแ้ก่สมาชกิของที่ประชุม
เครอืขา่ย C-IQA รว่มกบัทีป่ระชุม ทอมก. ในช่วงเชา้ของวนัศุกรท์ี ่31 พฤษภาคม 2556  

6. ใหส้ถาบนัทีร่บัผดิชอบโครงการ ทีจ่ะจดัในช่วงเดอืนมนีาคม 2556 ส่งขอ้เสนอโครงการ 
(Proposal) แก่ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในต้นเดอืนกุมภาพนัธ์ 2556 เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้น า
ขอ้เสนอโครงการดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารเครอืข่าย C-IQA พจิารณาเป็นล าดบัถดัไป 
 
 
ตารางท่ี 3 สถาบนัผูร้บัผดิชอบตวับ่งชี ้ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี 
สถาบนั

ผูร้บัผิดชอบ 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ  

ตวับ่งชีท้ี ่1.1 กระบวนการพฒันาแผน ม.ศลิปากร 
ม.ครสิเตยีน 
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ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี 
สถาบนั

ผูร้บัผิดชอบ 
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต  

ตวับ่งชีท้ี ่2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร กลุ่ม ม.ราชมงคล 
ตวับ่งชีท้ี ่2.2 อาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก ม.หวัเฉียวฯ 
ตวับ่งชีท้ี ่2.3 อาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ ม.หวัเฉียว 
ตวับ่งชีท้ี ่2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน ม.หวัเฉียว 
ตวับ่งชีท้ี ่2.5 หอ้งสมดุ อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้  มจธ. 
ตวับ่งชีท้ี ่2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน กลุ่ม ม.ราชมงคล 
ตวับ่งชีท้ี ่2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธผิลการเรยีนตาม

คุณลกัษณะของบณัฑติ 
กลุ่ม ม.ราชมงคล 

ตวับ่งชีท้ี ่2.8 ระดบัความส าเรจ็ของการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมทีจ่ดั
ใหก้บันกัศกึษา 

มจธ. 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา ม.สแตมฟอรด์ 
ม.เอเชยีอาคเนย ์

ตวับ่งชีท้ี ่3.1 ระบบและกลไกการใหค้ าปรกึษาและบรกิารดา้นขอ้มลูข่าวสาร  
ตวับ่งชีท้ี ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนกัศกึษา  

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั ม.เกษตรฯ 
ม.สยาม 

ว.เซนตเ์ทเรซา 
ม.มหดิล 

ตวับ่งชีท้ี ่4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์  
ตวับ่งชีท้ี ่4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรค ์
 

ตวับ่งชีท้ี ่4.3 เงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยัประจ า 

 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม กลุ่ม ม.ราชภฎั 
กลุ่ม ม.สงฆ ์

ตวับ่งชีท้ี ่5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม  
ตวับ่งชีท้ี ่5.2 กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม 

 
 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม กลุ่ม ม.ราชภฎั 
กลุ่ม ม.สงฆ ์

ตวับ่งชีท้ี ่6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  



14 

ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี 
สถาบนั

ผูร้บัผิดชอบ 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ ม.ศลิปากร 

ม.ครสิเตยีน 
ตวับ่งชีท้ี ่7.1 ภาวะของผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บรหิารทุก

ระดบัของคณะ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่7.2 การพฒันาคณะสู่สถาบนัแห่งการเรยีนรู ้  
ตวับ่งชีท้ี ่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจ   
ตวับ่งชีท้ี ่7.4 ระบบบรหิารความเสีย่ง  

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ กลุ่ม ม.เอกชน 
มจธ. 

ตวับ่งชีท้ี ่8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ ม.มหดิล 

ตวับ่งชีท้ี ่9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  
 
 จากการอภปิรายและใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัแผนการด าเนินกจิกรรม สรปุได ้ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 4 โครงการ/กจิกรรมเพื่อด าเนินกจิกรรมเครอืขา่ย C-IQA จ าแนกตามสถาบนัผูร้บัผดิชอบ 
 

โครงการ/กจิกรรม สถาบนัผูร้บัผดิชอบ ก าหนดการ รปูแบบการด าเนิน
กจิกรรม 

1. โครงการสรา้งความเขา้ใจใน
ตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์าร
ประเมนิคุณภาพการศกึษา
ภายใน 

มหาวทิยาลยันานาชาต ิ
แสตมฟอรด์ 

มนีาคม 2556 การท าความเขา้ใจกบัตวั
บ่งชีใ้หก้บัอาจารย์
ชาวต่างชาต ิ

2. จดัประกวดกจิกรรมนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสยาม กรกฎาคม 
2556 

จดัประกวดกจิกรรม
นกัศกึษา 

3. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และการระดมสมองเพื่อจดัท า
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัตวับ่งชี้
และเกณฑก์ารประเมนิ  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
  

มนีาคม 2556  

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุร ี กรกฎาคม 
2556 

 

4. โครงการส่งเสรมิและพฒันา
คุณภาพตามเกณฑ ์EdPEx 

มหาวทิยาลยัมหดิล วนัศุกรท์ี ่31 
พฤษภาคม 

2556 
ช่วงเชา้ 

จดัอบรมใหค้วามรูเ้รือ่ง 
EdPEx รว่มกบัทีป่ระชุม 
ทอมก.  
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มติท่ีประชุม เหน็ชอบตามขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัแผนการด าเนินกจิกรรมทัง้ 6 ประเดน็ 
 
วาระท่ี 5 เรือ่งอื่น ๆ 
 ไมม่ ี

 
ปิดการประชุม เวลา 15.00 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


