
 

 

 

รายงานการประชุม คณะวิทยาการจัดการ  

คร้ังที่ 1/2558 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง 844 

 

----------------------------------------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม  

1. รศ.ดร.ชนินทร์ วะสนีนท์ 

2. ผศ.ชาคริต ชาตชิตปรีชา 

3. ผศ.ดร.จติติ กิตติเลิศไพศาล 

4. ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์ 

5. ผศ.นันทิยา  ผวิงาม 

6. ผศ.วาทินี ศรมีหา 

7. ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพัทธิ ์

8. ผศ.อิรยา มณีเขยีว 

9. นางธิตมิา รจนา 

10.นายศักดาเดช กุลากุล 

11.นายวราธร พรหมนลิ 

12.นางสุพิชญา นิลจินดา 

13.นางนันทกาญจน์ เกิดมาลัย 

14.นางสาวสริิภาพร ยืนสุข 

15.ดร.เด่นชัย สมปอง 

16.นางเมธาวี ยีมิน 

17.นายสามารถ อัยกร 

18.นางจนิตนา จันทนนท์ 

19.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล 

20.นายศุภมติร บุญทา 
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21.นางสาวปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ 

22.ดร.สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง 

23.นายวัชระ อักขระ 

24.นางสาวรุจิรา จงคล้ายกลาง 

25.นางสาวภัทร์ศนิี แสนส าแดง 

26.นางสาวนันธารา ธุลารัตน์ 

27.นายเกริกไกร ปริญญาพล 

28.นายอรรฆเดช อุปชัย 

29.นางพิศณี พรหมเทพ 

30.นายจริภัทร เริ่มศรี 

31.นางนาฎลดา เรืองชาญ 

32.นางสาวสายป่าน จักษุจนิดา 

33.นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร 

34.นางสาวเพชรวรรณ วรรัตนธรรม 

35.นางสาวชฎาพร แนบชดิ 

36.นางสาวลฎาภา ศรพีสุดา 

37.นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ ์

38.นางผการัตน์ ทิพวัง 

39.นายสุเทพ จันทร์ชนะ 

40.นายประภัสศิลป์ นามเสนา 

41.นายธิตพิงษ์ สมจันทร์ 

42.นายปรัชญา สาระทรัพย์ 

43.นางสาวภัทรา บูรณะเนตร 

44.นางศุลีพร อนันตธนรัตน์ 

45.นางสาวศศภิา ชวพันธุ์ 

46.นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชร 

   

        

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
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1. นายภคพล คติวัฒน์ ติดภารกิจ 

2. นายชาญชัย ศุภวิจติรพันธุ์ ติดภารกิจ 

3. ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก ตดิภารกิจ 

4. ดร.ปูริดา วิปัชชา ติดภารกิจ 

5. นางจรีะนันต์ เจริญรัตน์ ติดภารกิจ 

6. นางสาวประภัสสร ดาวะเศรษฐ์ ติดภารกิจ 

 

เริ่มประชุมเวลา : 14.00 น. 

 ผศ.ดร.จติติ  กิตตเิลิศไพศาส คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด าเนนิการ

ประชุมตามวาระต่าง ๆ ดังต่อนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

           -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

           -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ  

5.1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและการประกันคุณภาพ แจง้ให้ที่ประชุม

รับทราบถึงเกณฑก์รอบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยอ้างถึงพระราชบัญญัติการศกึษา

แหง่ชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้สถานศกึษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มสี านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศกึษาท าหน้าที่ประเมิน

คุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการศกึษาของสถานศกึษา 
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พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คอื 

1. ผลติบัณฑติที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาเครอืข่ายการเรียนรู้ 

5. บริหารจัดการให้มคีุณภาพ  

อาจารย์ทุกคนต้องเข้าใจพันธกิจของมหาวิทยาลัย และได้ช้ีถึงเกณฑ์ กรอบการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายใน ระดับหลักสูตรหลักสูตรในระดับปริญญาตร ีเกณฑ ์4 ข้อ (ต้องผ่านขอ้ 1.1 ก่อน เพราะถ้าไม่ผา่นก็

จะท าให้ข้ออื่นๆไม่ได้รับการพิจารณา)  หลักสูตรบัณฑิตศกึษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

ซึง่เป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพราะถ้าไม่ผ่าน 2 ครั้ง หลักสูตรอาจจะถูกปิดลง 

ที่ประชุม 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและการประกันคุณภาพ เกณฑป์ระเมินใน

ระดับหลักสูตรมีทั้งหมด 14 ตัวบ่งช้ี ซึ่งตัวบ่งชีพ้วกนี้จะเน้นไปที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและตัวนักศึกษา 

เชน่ตัวบ่งชีท้ี่ 4 อาจารย์ ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒปิริญญาเอก รอ้ยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ ผลงานวิชาการของอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ความพึงพอใจของอาจารย์ และเรื่อง

ระบบการศกึษาของอาจารย์ที่จะไปศกึษาอย่างไร ตัวบ่งชีท้ี่ 3 นักศึกษา จะสนใจที่ว่า มกีารวางแผนการรับ

นักศึกษานักศึกษาที่จบไปแล้วมงีานท าไหม ความพึงพอใจของนักศึกษา อัตราการคงอยู่ของนักศกึษา อัตรา

การส าเร็จการศึกษาของนักศกึษา ในการตอบในเรื่องกระบวนการต่างๆ PDCA อยากใหต้อบความเป็นจริง 

ซึ่งอยากมากที่จะได้ 4 คะแนน ซึ่งวิธีการค านวณคะแนนตัวบ่งชีส้ามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก คู่มอืการประกัน

คุณภาพภายใน ระดับอุดมศกึษา ฉบับปีการศึกษา 2557  

เรื่องหลักฐานที่น ามายืนยันเรื่องการวางแผน อาจจะเป็นพวกเอกสารการประชุม ก่อนด าเนนิการ 

ระหว่างด าเนิน ด าเนินการเสร็จแลว้ ใน 16 สัปดาห ์อย่างนอ้ยต้องมรีายการประชุมอย่างนอ้ยหา้ครั้ง ชีแ้จง

เรื่องการจัด มคอ.5 ตอ้งจัดท าภายใน 30 วันที่จัดการเรียนการสอนเสร็จ ประด้วยเกรด ซึ่งต้องมีมาตรฐาน

ในการตัดเกรด ถ้าผู้ตรวจถามวา่ท าไมได้เกรดต้องมีหลักฐานให้ตรวจสอบ เพราะการตัดเกรดต้องระบบ

กลไกที่แน่นอน ตัวบ่งชี ้5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ ซึ่งตัวบ่งชี้นีเ้ป็นการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่ปรากฏในหลักสูตร 

(มคอ.2) หมวด 7 ขอ้ 7 ที่หลักสูตรแตห่ลักสูตรด าเนินงานได้ในแตล่ะปีการศึกษา  

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่ละหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 5 คน สว่นหลักสูตรไหนที่

มีหลายแขนง ก็จะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรแขนงละ 3 คน เช่นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 6 แขนง 

ก็จะมอีาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 18 คน 
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5.3 :ร่างรายงาน มคอ. 7  

ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและการประกันคุณภาพ แจง้ให้ที่ประชุม

รับทราบถึงการจัดท าเล่ม (มคอ.7) คอื รายงานผลการด าเนนิงานของหลักสูตร ให้จัดท าตามแบบฟอร์ม  

สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (มคอ.7) ได้ที่เวปไซต์วจิัยและพัฒนา  

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. 

 

                                                                นางสาวสุวิมล โพธิ์บุญวงษ์   (จดรายงานการประชุม) 

                                                                 นายวัชระ       อักขระ         (ตรวจสอบ) 

 

----------------------------------------------------------------------- 
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