รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจาปีการศึกษา 2563
ครั้งที่ 3/2564
วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
---------------------------------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
9. นางสมฤดี คัชมาตย์
2. รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
10. นางบุณยนุช เทียบแสน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต
11. นางเพชรรัตน์ รักธรรม
4. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
12. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
13. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
6. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
14. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
7. นางสาวสายพิน ทาทอง
15. นางสาวอัญชนา เทพารักษ์
8. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
16. นางสาวพัชรี มารยาตร์
รายชื่อผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศ าสตร์ เปิดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการขับเคลื่ อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิ ศ ด้ว ยเกณฑ์ EdPEx
ประจาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3/2564 และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ให้ทราบ ดังนี้
1.1 การรายงานข้อมูลในระบบ TQA SMART-EX Program
การรายงานข้อมูลในระบบ TQA SMART-EX Program ให้ส่งรายงาน EdPEx เข้าสู่ระบบ Smart-Ex
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้
1) จัดทาโครงร่างองค์กร
2) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx
และดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx
3) รายงานข้อมูลในระบบ TQA SMART-EX Program
4) จั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx
ตามมาตรฐาน (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 เพื่อรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx
5) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ตามคุณสมบั ติ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด และดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx

6) จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx
7) จัดส่งรายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set พร้อมแนบรายงานการประเมินตนเอง (SelfAssessment Report: SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx และรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ตามเกณฑ์ EdPEx เข้าสู่ระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน หลังจากวันสิ้นสุดปีการศึกษา และเผยแพร่
สู่สาธารณชน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ
มีรายละเอียดดังนี้
1) คณะ/วิทยาลัยดาเนินการสรรหาผู้ประเมินตามบัญชีรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ EdPEx ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อจัดส่งให้งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อย 4 คน
- ประธานกรรมการ เป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หรือที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน TQA ของสานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- กรรมการ จานวน 2 คน เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 1 คน ที่ขึ้นทะเบียน
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หรือที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน TQA ของสานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติและผู้ประเมินจาก
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 1 คน ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามเกณฑ์ EdPEx ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
- กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2) งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพตรวจสอบรายชื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด และจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ นาเสนอรายงาน
การประชุมคณะกรรมการดาเนินการขับ เคลื่ อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนิน การ
ที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 โครงร่างองค์กร คณะครุศาสตร์ ฉบับปรับแก้
รองศาสตราจารย์ พ นิ ด า ชาตยาภา รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและประกั น คุ ณ ภาพ น าเสนอ
โครงร่างองค์กร คณะครุศาสตร์ ฉบับปรับแก้ ตามเอกสารแนบ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั ง คนา กรั ณ ยาธิ กุ ล คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ ขอให้ เ พิ่ ม ข้ อ มู ล การท า
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ Central China Normal University และข้ อ มู ล การท าความร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ โครงการ SEA TEACHER เข้าไปในโครงร่างองค์กร ส่วนที่ 1 P.1 ลักษณะองค์กร
ก.สภาพแวดล้อมขององค์กร
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.2 รายงาน SAR EdPEx
รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ นาเสนอกาหนดวัน
ส่งร่างรายงาน SAR EdPEx ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 และขอให้คณะกรรมการ EdPEx แต่ละหมวด
รายงาน EdPEx เข้าสู่ระบบ Smart-Ex ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 แบบฟอร์มรายงาน SAR EdPEx
รองศาสตราจารย์ พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริห ารและประกันคุณภาพ แจ้งในที่ประชุม
เนื่องจากคู่มือเกณฑ์ EdPEx เล่มใหม่ (ฉบับปี 2563-2566) มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในบางหัวข้อ จึงทาให้
แบบฟอร์ ม ที่ จ ะใช้ ร ายงาน SAR EdPEx มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น และมอบให้ น างสาวกานต์ พิ ช ชา อิ น ปิ่ น
ส่งแบบฟอร์มรายงาน SAR EdPEx แบบใหม่ ให้คณะกรรมการ EdPEx แต่ละหมวด
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 ข้อมูลความแตกต่างของคู่มือ EdPEx เล่มเก่าและเล่มใหม่
รองศาสตราจารย์ พนิดา ชาตยาภา รองคณบดีฝ่ายบริห ารและประกันคุณภาพ แจ้งในที่ประชุม
มหาวิทยาลัย ใช้คู่มือเกณฑ์ EdPEx เล่มใหม่ (ฉบับปี 2563-2566) และนาเสนอข้อมูลความแตกต่างของ
คู่มือ EdPEx เล่มเก่า (ฉบับปี 2558-2561) และเล่มใหม่ (ฉบับปี 2563-2566) ตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 14.30 น.

นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น ผู้จัดทารายงานการประชุม

