เรื่อง

คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ที่ ๘๙๖ / ๒๕๖๐
แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภำพ ระดับสถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้กาหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๖
มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย “ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน” และ
“ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก” และให้ ถื อ ว่ า การประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นกลไกในการรั กษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบั น อุดมศึกษา และด้ว ยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓๓ ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดาเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ตลอดจนการดาเนิ น งานส าเร็ จ บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ ที่ม หาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ กาหนด อาศัยอานาจ
ตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภำพ ระดับสถำบัน มีหน้าที่ ประสานและติดตามการดาเนินงาน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระหว่ า งหน่ ว ยงาน และคณะ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง เอกสาร ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
(Common Data Set) ตลอดจนข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองผ่ า นระบบฐานข้ อ มู ล
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (CHE QA Online) ภายใต้ ตั ว บ่ ง ชี้ องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ระดับสถาบัน และนาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทาแผนยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
ประกอบด้วยคณะกรรมการ จานวน ๔ ชุด ดังต่อไปนี้

~๒~

คณะกรรมกำรชุดที่ ๑ รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต จานวน ๕ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย)
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์)
กรรมการ
๓. คณบดี ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
๔. รองคณบดีรับผิดชอบงานวิชาการ ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
๕. ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ
๖. รองผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ
๗. หัวหน้าภาควิชา ทุกภาควิชา
กรรมการ
๘. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคน
กรรมการ
๙. ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวรักษิณา วงค์ชัยขันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวนิตยา
ตาธิยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวนิชาภา
ชัยวังปัน
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจาสถาบัน
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีรับผิดชอบงานวิชาการ ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
๓. ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาววิภารินทร์ จอมศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. นางสาวพยอมรัก กันติยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวบ่งขี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช)
ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
๓. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาววรินญา ม่วงดิบ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. นายสยมภู
อะโน
ผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นายคมสันต์
บังคมเนตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
ผู้ช่วยเลขานุการ

~๓~

คณะกรรมกำรชุดที่ ๒ รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย จานวน ๓ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนางานวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้ างสรรค์ และตัว บ่ งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิช าการของอาจารย์ประจ าและนักวิจั ย และองค์ประกอบที่ ๓
การบริการวิชาการ จานวน ๑ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช)
ประธานกรรมการ
๒. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๓. รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๔. รองคณบดีรับผิดชอบงานวิจัย ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
๕. รองคณบดีรับผิดชอบงานวิชาการ ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
๖. หัวหน้าสถานวิจัย ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
๗. หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวอันสุดารี กันทะสอน
ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางณัฐญาย์
บันเทา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวพยอมรัก กันติยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมกำร ชุดที่ ๓ รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จานวน ๑ ตัวบ่งชี้
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา)
ประธานกรรมการ
๒. ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๓. รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๔. รองคณบดีรับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
๕. หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมกำร ชุดที่ ๔ รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ จานวน ๓ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
การบริ ห ารของสถาบั น เพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ กลุ่ ม สถาบั น และเอกลั ก ษณ์ ข องสถาบั น
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๑ พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ ข้อที่ ๒ การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ ข้อ มูล ทางการเงิน
ที่ประกอบไปด้ว ยต้น ทุน ต่อหน่ว ยในแต่ล ะหลั กสู ตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนานักศึก ษา อาจารย์ บุคลากร
การจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า ของการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ทธิผ ลในการผลิตบั ณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน และข้อที่ ๓ ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

~๔~

ที่ เ ป็ น ผลจากการวิ เ คราะห์ แ ละระบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กิ ด จากปั จ จัย ภายนอก หรื อ ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุมได้
ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. คณบดี ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
๓. รองคณบดีรับผิดชอบงานนโยบายและแผน ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
๔. ผู้อานวยการ ทุกสถาบัน สานัก ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
กรรมการ
๕. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาววิลาวัลย์ หน่อคาศักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางศุกร์พิรา
ทาอินต๊ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัว บ่ งชี้ที่ ๕.๑ การบริ ห ารของสถาบั น เพื่อการกากับติ ดตามผลลั พธ์ตามพันธกิจ กลุ่ มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๔ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ๑๐ ประการ
ที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ
๔. ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางสาวปราณิศา จันทร์มา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นางสาวพยอมรัก กันติยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัว บ่ งชี้ที่ ๕.๑ การบริ ห ารของสถาบั น เพื่อการกากับติ ดตามผลลั พธ์ตามพันธกิจ กลุ่ มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๕ การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน
มีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช)
ประธานกรรมการ
๒. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๓. ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
๔. ผู้อานวยการสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กรรมการ
๕. รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๖. รองผู้อานวยการสานักหอสมุด
กรรมการ
๗. รองผู้อานวยการสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กรรมการ
๘. คณบดี รองคณบดี ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
๙. หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

~๕~

๑๐. นางสาวอันสุดารี
๑๑. นายปรัชญา
๑๒. นางสาวนภพรรณ
๑๓. นางสาวนันทาวดี
๑๔. นายพีราวัฒน์

กันทะสอน
ไชยวงศ์
รุ่งทองคากุล
คุณศิลป์
เมืองชื่น

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ตัว บ่ งชี้ที่ ๕.๑ การบริ ห ารของสถาบั น เพื่อการกากับติ ดตามผลลั พธ์ตามพันธกิจ กลุ่ มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๖ การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
ประธานกรรมการ
๒. คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
๓. รองคณบดีรับผิดชอบงานบริหารทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
๔. ผู้อานวยการ ทุกสถาบัน สานัก
กรรมการ
๕. ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาววิภารินทร์ จอมศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาวนันท์นภัส ศรีไชยวงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัว บ่ งชี้ที่ ๕.๑ การบริ ห ารของสถาบั น เพื่อการกากับติ ดตามผลลั พธ์ตามพันธกิจ กลุ่ มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๗ การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน
มี ก ารด าเนิ นงานด้ านการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในตามระบบและกลไกที่ สถาบั นก าหนด ประกอบด้ วย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ
และตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ
๔. คณบดี ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
๕. รองคณบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย กรรมการ
๖. หัวหน้าภาควิชา ทุกภาควิชา
กรรมการ
๗. ประธานอาจารย์ประจาหลักสูตร ทุกหลักสูตร
กรรมการ
๘. ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวพยอมรัก กันติยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ

