รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ ห้ องประชุมเอือ้ งผึง้ ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รายชื่อผู้มาประชุ ม
๑. ผศ.ดร.เรื องเดช วงศ์หล้า
๒. อ.ประคอง
ฤกษ์วนั เพ็ญ
๓. ผศ.ไพศาล
สิ ทธิเลิศ
๔. อ.ถนัด
บุญชัย
๕. ผศ.สุ มิตรา
ศรี ชูชาติ
๖. ผศ.จันทร์เพ็ญ ชาติพนั ธ์
๗. ผศ.บัญชา
อินทะกูล
๘. ผศ.เยีย่ มลักษณ์ อุดาการ
๙. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
๑๐. ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา
๑๑. ผศ.สุ กญั ญา คานวนสกุณี
๑๒. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรี ธิวงค์
๑๓. ผศ.ดร.ประยุทธ วงศ์แปง
๑๔. อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
๑๕. ผศ.มนตรี
ศิริจนั ทร์ชื่น
๑๖. ผศ.สุ ชานาฏ สิ ตานุรักษ์
๑๗. อ.วีรพล เชาว์ลกั ษณ์
๑๘. น.ส.ภัคจิรา เรื องสกุล

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดี ฝ่ ายบริ หาร
กรรมการ
รองอธิการบดี ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารงานบุคคล
กรรมการ
ผูช้ ่วยอธิการบดีดูแลงานประชาสัมพันธ์
กรรมการ
ผูช้ ่วยอธิการบดีดูแลพื้นที่สะลวง-ขี้เหล็ก
กรรมการ
คณบดีคณะครุ ศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีฯ กรรมการ
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
กรรมการ
ผูอ้ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
สานักงานอธิการบดี
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่ มาประชุ ม
๑. รศ.สนิท สัตโยภาส
๒. ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุ ริยจันทร์
๓. อ.ดร.ธรรมกิตต์ ธรรมโม
๔. ผศ.ประชัน รักพงษ์
๕. อ.ประจักษ์ เข็มมุกด์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายสิ ทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
คณบดีวทิ ยาลัยแม่ฮ่องสอน

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

๖. อ.พิชยั ระบอบ
รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. นางสุ นี
พนันตา
๒. นายสยาม
กัณหาลิลา
๓. นางพรศรี
ขันไชย
๔. ผศ.ธวัชชัย บุญมี
๕. ผศ.รักฏา
เมธีโภคพงษ์
๖. ผศ.วรรณิ ดา ถึงแสง
๗. อ.อัครสิ ทธิ์ บุญส่ งแท้
๘. นายสัณห์ธนัช ไชยลังกา
๙. นางสาวเกศริ น จันทร์อา้ ย
๑๐. นางสาวชลธิชา วีคา
๑๑. นายปรัชญา ไชยวงค์
๑๒. นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์
๑๓. นางสาวณัฐชยาน์ สมาเกตุ
๑๔. นางสาวปนัดดา โตคานุช
๑๕. นางสาววิลาวัลย์ หน่อคาศักดิ์
๑๖. นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
๑๗. น.ส.พยอมรัก กันติยะ

ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ติดภารกิจ

ผูอ้ านวยการกองกลาง
รักษาการ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา
ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน
ผูช้ ่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รอง ผอ.สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
รองคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ผูช้ ่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
หัวหน้าสานักงานคณะครุ ศาสตร์
ตัวแทนสานักงานอธิการบดี
ตัวแทนกองนโยบายและแผน
ตัวแทนสถาบันวิจยั และพัฒนา
ตัวแทนสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีฯ
ตัวแทนสถาบันวิจยั และพัฒนา
ตัวแทนสถาบันภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม
ตัวแทนกองนโยบายและแผน
ตัวแทนกองนโยบายและแผน
ตัวแทนสานักมาตรฐานการศึกษา

เริ่มประชุ ม :
เวลา ๑๔.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทราบ
ผศ.ดร.เรื องเดช วงศ์หล้า อธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ย งใหม่ กล่าวเปิ ดประชุ ม และได้
มอบหมายให้ ผศ.ไพศาล สิ ทธิ เลิศ รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดาเนิ นการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้
๑.๑ การเตรี ยมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารั บรองการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ รอบ ๑๒ เดือน
ผศ.ไพศาล สิ ทธิเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงในที่ประชุมในเรื่ องการเตรี ยม
รับการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ซึ่ งจะมีสานักงาน ก.พ.ร. และ สานักงาน สมศ. เข้ามาประเมินผลการ

ดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัย ซึ่ งคาดว่าจะมาตรวจเยี่ยมในราวปลายเดือน กุมภาพันธ์ หรื อ ประมาณเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ
๑.๒ การติดตามเอกสารหลักฐานจากหน่ วยงานที่ยังไม่ ได้ ส่งเอกสารหลักฐานการจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ รอบ ๑๒ เดือน
ผศ.ไพศาล สิ ทธิเลิศ ได้ช้ ีแจงในที่ประชุม ในส่ วนของหน่วยงนที่ยงั ไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐานของ
การจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในรอบ ๑๒ เดือน ซึ่งสามารถดูได้ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ ๑.๒
มติทปี่ ระชุ ม :
๑. ขอให้ผรู ้ ับผิดชอบและหน่ วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบในการดาเนิ นงาน ก.พ.ร. จัดส่ งเอกสาร
หลักฐาน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒. ขอเชิญประชุมติดตามการจัดส่ งเอกสารของ ก.พ.ร. ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑.๓ การเตรียมจัดทาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ผศ.ไพศาล สิ ทธิเลิศ ได้กล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่า ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ มีดว้ ยกัน ๔ มิติ ได้แก่
มิติที่ ๑ มิติดา้ นประสิ ทธิผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ แบ่งออกเป็ น ๕ ตัวชี้วดั ได้แก่
ตัว ชี้ ว ดั ที่ ๑ ระดับความส าเร็ จของร้ อยละเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักในการบรรลุ เป้ าหมายตาม
แผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวง
ตัว ชี้ ว ดั ที่ ๒ ระดับความสาเร็ จของร้ อยละเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักในการบรรลุ เป้ าหมายตาม
แผนปฏิบตั ิราชการของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ ๓ ระดับความสาเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้ าหมายที่สะท้อน
เอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้ง วัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา
๓.๑ ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒ ระดับความสาเร็ จของการให้บริ การวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น
๓.๓ ระดับความสาเร็ จของการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็ นเลิ ศทางด้านภาษาและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั นานาประเทศ
๓.๔ ระดับความสาเร็ จของการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ตัวชี้วดั ที่ ๔ ระดับความสาเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ
สมศ. ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ ๕ ระดับความสาเร็ จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล
ตัวชี้วดั ที่ ๖ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและความพึงพอใจของนิ สิต
นักศึกษา
ตัวชี้ วดั ที่ ๗ ระดับความสาเร็ จของการประกันคุ ณภาพที่ ก่ อให้เกิ ดการพัฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั ที่ ๘ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน / รายจ่ายภาพรวม / เงิน
โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง 2555
ตัวชี้วดั ที่ ๙ ระดับความสาเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การให้บริ การ
ตัวชี้วดั ที่ ๑๐ ระดับความสาเร็ จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตัวชี้วดั ที่ ๑๑ ระดับความสาเร็ จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ตัว ชี้ วัด ที่ ๑๒ ระดั บ คุ ณ ภาพของการก ากั บ ดู แ ลตามหน้ า ที่ แ ละบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยและการถ่ายทอด เป้ าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้ วดั ที่ ๑๓ ระดับความสาเร็ จในการเปิ ดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็นและร่ วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิราชการ
ตัวชี้วดั ที่ ๑๔ ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ ๑๕ ระดับความสาเร็ จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู ้เพื่อพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ ๑๖ ระดับความสาเร็ จของการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วดั ที่ ๑๗ ประสิ ทธิภาพของการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ตัวชี้วดั ที่ ๑๘ ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการที่สร้างคุณค่า
นอกจากนั้น ได้ให้ในที่ประชุมได้คดั เลือกโครงการที่จะดาเนินงานเพื่อประกอบในตัวชี้วดั ที่ ๓ ซึ่ง
ได้มีโครงการที่นาเสนอ ได้แก่
๑. โครงการพัฒนาวิชาชีพครู แบบครบวงจรเพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาชีพ
๒. โครงการพัฒ นารู ป แบบศู น ย์ค วามเป็ นเลิ ศ ด้า นการผลิ ต และพัฒ นาครู ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์
๓. โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนแบบ “การจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้สมองเป็ นพื้นฐาน”
๔. โครงการเพิ่มความแข็งแกร่ งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

๕. โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมของวิทยาลัยนานาชาติ
๖. โครงการพัฒนาผูน้ าชุมชนชาวเขาในเขต อ.อมก๋ อย ให้มีทกั ษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
และจิตสานึกในความเป็ นไทย
๗. โครงการประเมินการพัฒนาศิลปะการแสดงของล้านนาอนุ รักษ์ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบนั
๘. โครงการเผยแพร่ รูปแบบการจัดการองค์ความรู ้ สู่ องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ นในจังหวัด
เชียงใหม่
๙. โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กบั อาสาสมัครและอาจารย์ประจาชาวต่างชาติ
๑๐. โครงการจัดประชุมวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ
๑๑. โครงการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมด้านการเรี ยนรู ้นนั ทนาการในวิทยา
เขต สะลวง – ขี้เหล็ก
๑๒. โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและอบรมในชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลง
ของบรรยากาศและพลังงานทดแทน
มติทปี่ ระชุ ม :
๑. การกาหนดผูร้ ับผิดชอบตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ให้เป็ นหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบคนเดิม เพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
๒. คัดเลือกโครงการที่จะดาเนินงานประกอบในตัวชี้วดั ที่ ๓ ได้แก่
- โครงการพัฒนาวิชาชีพครู แบบครบวงจรเพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาชีพ
- โครงการเผยแพร่ รูปแบบการจัดการองค์ความรู ้ สู่ องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม่
- โครงการจัดประชุมวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ
- โครงการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมด้านการเรี ยนรู ้นันทนาการใน
วิทยาเขต สะลวง – ขี้เหล็ก
- โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและอบรมในชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลง
ของบรรยากาศและพลังงานทดแทน

๑.๔ กาหนดการประเมิน คุ ณภาพภายนอกน าร่ อง ระดับอุด มศึ กษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔๒๕๕๘) เพือ่ ทดสอบระบบการประเมิน
ผศ.ไพศาล สิ ทธิเลิศ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็ น
มหาวิทยาลัยในการประเมิ นคุ ณภาพมหาวิทยาลัยในโครงการประเมินนาร่ อง ระดับอุดมศึ กษา ซึ่ งจะมี
คณะกรรมการจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาประเมิน
มหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ ขอให้หน่วยงานได้เตรี ยมเอกสารหลักฐานและ
ความพร้อมในการรับการประเมินครั้งนี้ดว้ ย
มติทปี่ ระชุ ม :
ขอให้ทุกคณะเตรี ยมรับการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ในวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และให้ทุกคณะได้จดั เตรี ยมเอกสารให้พร้ อม
พร้อมทั้งให้สถาบัน / สานัก จัดเตรี ยมเอกสารให้แก่คณะที่ตอ้ งการเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน
๑.๕ (ร่ าง) คาอธิบาย มาตรฐาน ตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์ การให้ คะแนนการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา รอบสาม
ในที่ประชุมได้มีการแจกเอกสาร (ร่ าง) คาอธิ บายมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การให้คะแนนการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสามให้แก่ทุกหน่ วยงาน เพื่อให้หน่ วยงานได้ศึกษาเอกสาร
เพื่อเตรี ยมพร้อมรับการประเมินมหาวิทยาลัยในการประเมินคุณภาพภายนอกนาร่ อง ระดับอุดมศึกษา รอบ
สาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) เพือ่ ทดสอบระบบการประเมิน
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ
๑.๖ รายชื่อผู้ประเมินนาร่ องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน ๙ ท่ าน
๑.๖.๑ ศ.ดร.สมบัติ
ธารงธัญวงศ์ (ประธาน)
๑.๖.๒ รศ.ดร.วิชยั
แหวนเพชร
๑.๖.๓ รศ.ดร.นาฎสุ ดา เชมนะสิ ริ
๑.๖.๔ อาจารย์ฐิติ
ฐิติจาเริ ญพร
๑.๖.๕ นอ.ชวาล
เวียงวิเศษ
๑.๖.๖. รศ.เพ็ญรัตน์
หงส์วิทยากร
๑.๖.๗ อาจารย์พิมล
จงวรนนท์
๑.๖.๘ ดร.เพชรา
พิพฒั น์สันติกลุ
๑.๖.๙ นางจิราภรณ์
โกธรรม
๑.๖.๑๐ นายจอมทัพ
ขวัญราช
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุ ม
ไม่มี
วาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ ๔ เรื่องระดมความคิด
๔.๑ การคัดเลือกกระบวนงานให้ บริการ ตัวชี้วดั ที่ ๙ จานวน ๕ กระบวนงาน
ในการจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตัวชี้ วดั ที่ ๙ ระดับ
ความสาเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริ การ ทางสานักงาน ก.พ.ร.
ได้กาหนดกระบวนงานให้มหาวิทยาลัยได้คดั เลือก ดังนี้
๑. การลงทะเบียนเรี ยน
๒. การขอใบแสดงผลการศึกษา (ดาเนินการในปี 2552)
๓. การให้ทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
๔. การขอหนังสื อรับรองการเป็ นนักศึกษา (ดาเนินการในปี 2552)
๕. การอนุมตั ิโครงการกิจกรรมนักศึกษา (ดาเนินการในปี 2552)
๖. การขอหนังสื อรับรองความประพฤติของนักศึกษาหรื อการขอหนังสื อรับรองการทากิจกรรม
ของนักศึกษา (ดาเนินการในปี 2552)
๗. การขอทุนงานวิจยั
๘. การอนุญาตจัดโครงการ / กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
๙. การออกหนังสื อรับรองข้าราชการ / หรื อบุคลากร (ดาเนินการในปี 2552)
๑๐. การบริ การเบิกจ่ายด้านการเงินและหรื อสวัสดิการแก่ขา้ ราชการและหรื อบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
๑๑. การใช้บริ การห้องสมุด
๑๒. การขออนุญาตใช้อาคาร สถานที่ (ดาเนินการในปี 2552)
มติที่ประชุ ม : มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร คัดเลือกกระบวนงาน
ให้บริ การ ตามตัวชี้วดั ที่ ๙ จานวน ๕ กระบวนงาน และแจ้งให้กองนโยบายและแผนทราบอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอพิจารณาดาเนินการ
๕.๑ การกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ ละตัวบ่ งชี้
ตามที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะมาประเมิน
คุณภาพภายนอกนาร่ อง ระดับอุดมศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ในวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ในส่ วนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็ นมหาวิทยาลัยนาร่ องในการดาเนินการครั้งนี้น้ นั
มหาวิทยาลัย ได้กาหนดมาตรฐานและตัวบ่ งชี้ และผูร้ ั บผิด ชอบแต่ละตัวบ่ งชี้ ตามเอกสารประกอบการ
ประชุม ๕.๑
มติทปี่ ระชุ ม :
๑. มอบให้ทุกคณะเป็ นผูร้ ับผิดชอบตามตัวบ่งชี้
๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่ วมประชุม
ขอความชัดเจนเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ซึ่ งจัดขึ้นโดย
สานักงาน สมศ. ณ โรงแรมสยามซิต้ ี กรุ งเทพฯ
๕.๒ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก ข้ อมูลย้ อนหลัง ๓ ปี
ผศ.ไพศาล สิ ทธิ เลิศ รองอธิ การบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้แจ้งในที่ ประชุ มเกี่ ยวกับการ
จัดเก็บเอกสารเพื่อเตรี ยมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยจะให้เก็บข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๙ – ๒๕๕๑
มติทปี่ ระชุ ม :
มอบทุกคณะดาเนิ นการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบดังรายละเอียดข้อมูลที่ตอ้ งรายงานตาม
คาอธิ บายมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบ
สาม
๕.๓ กระบวนการดาเนินงานรั บรองประเมินคุณภาพภายนอก ในวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๓
มติทปี่ ระชุ ม :
๑. เตรี ยมการต้อนรับและรับการตรวจประเมิน ห้องเอื้องคา ชั้น ๓
๒. มอบสานักมาตรฐานการศึกษา ประสานการดาเนินงานทั้งหมด
๓. ให้ทุกคณะจัดส่ งเอกสารหลักฐานเพื่อใช้สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก (นาร่ อง) รอบ
สามส่ งยังกองนโยบายและแผน ส่ วนงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวัน ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๓
๔. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดี เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ ผูอ้ านวยการสานักและสถาบัน เป็ น
ผูต้ อบข้อซักถามของผูป้ ระเมินในวันและเวลาตามกาหนดการที่ได้แจ้งให้ทราบ

๕.๔ การประเมินคุณภาพภายในประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๒- ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๓)
มติทปี่ ระชุ ม :
๑. การประเมินคุณภาพภายในซึ่งแบ่งเป็ นสองระดับ คือ ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้
ใช้คณะกรรมการจากภายนอกในทั้งหมด โดยจัดเป็ นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกัน และกรรมการอีก
หนึ่งชุดสาหรับประเมินหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สานัก สถาบัน
๒. ให้มีการประเมินคุณภาพภายในลงสู่ ระดับสาขาวิชา โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งของแต่คณะ
เป็ นผูป้ ระเมินและดาเนินการตามวงรอบการประเมิน
๓.
อธิ การบดีขอเรี ยนปรึ กษากับทางคณะกรรมการของ สมศ. เรื่ องขอยุบเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ให้เป็ นแนวทางเดียวกันกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
๕.๕ ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ไม่ มี
๕.๖ กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
มติทปี่ ระชุ ม :
๑. ทุกคณะ หน่ วยงานสนับสนุ นจัดทาคู่มือและรายงานประเมินตนเอง SAR ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๒ ให้แล้วเสร็ จและจัดส่ งยังสานักมาตรฐานการศึกษาภายในวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒. คณะ ส านัก สถาบัน รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในประจ าปี การศึ ก ษา ๒๕๕๒
สัปดาห์แรกของเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓
๓. ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ สัปดาห์สุดท้ายของ
เดือนสิ งหาคม ๒๕๕๓
๕.๗ ระเบียบสถาบันราชภัฏเชี ยงใหม่ ว่าด้ วยการจ่ ายเงินค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๕
มติทปี่ ระชุ ม :
ร่ างระเบียบกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหม่เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการเงินรายได้ และ สภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

๑. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน เฉพาะ
กรรมการจากภายนอก อัตราเหมาจ่าย ประธาน ๑๕,๐๐๐ บาท, กรรมการและเลขานุการ
๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา เฉพาะกรรมการ
ภายใน อัตราเหมาจ่าย ประธาน ๑,๕๐๐ บาท, กรรมการและเลขานุการ ๑,๐๐๐ บาท
วาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
๖.๑ ให้จดั การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นประจาในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน
๖.๒ ประธานได้แจ้งมติของคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสู ตรและมาตรฐานการผลิต
คณะที่ ๕ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ทาการปรับปรุ ง แก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ฯ ใน ๔ ประเด็นดังนี้
๑. ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้ศึกษาวิชาชีพครู ไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต สาหรับรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จะกาหนดเป็ นจานวนเท่าใด หรื อไม่กาหนดจานวนหน่วย
กิ ต ให้เ ป็ นการบริ ห ารจัด การของสถาบัน และต้องปฏิ บตั ิ การสอนตามเกณฑ์ก าร
รับรองประสบการณ์วิชาชีพครู ของคุรุสภา
๒. ปรับเพิม่ คาอธิบายรายวิชาให้มีสาระครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา
๓. กาหนดระยะเวลาการศึกษาแต่ละภาคเรี ยนให้ชดั เจน เพื่อประกอบการพิจารณาว่าการ
ฝึ กการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ตอ้ งไม่ตรงกับภาคฤดูร้อน ที่สถานศึกษาปิ ดภาค
เรี ยน เช่น ภาคฤดูร้อน / ภาคเรี ยนที่ ๑ / ภาคเรี ยนที่ ๒ หรื อระบุระยะเวลา (เมษายนพฤษภาคม /มิถุนายน – กันยายน/ พฤศจิกายน – มีนาคม ) เป็ นต้น
๔. จัด ทาข้อมูลการจัด ปฏิ บตั ิ ก ารสอนในสถานศึ กษาตามหลักสู ต ร ประกอบด้ว ย ๑)
แผนการจัดการศึกษา ๒) สถานศึกษาสาหรับปฏิบตั ิการสอน ๓) เกณฑ์การประเมิน
การปฏิบตั ิการสอน
๖.๓ การอนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ครู ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขณะนี้รอการพิจารณาจากครุ สภา ซึ่งทางคุรุสภาอยากให้เพิ่มเรื่ องของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อีก ๒ หน่วยกิต จากเดิม ๒๘ หน่วยกิต ให้เป็ น ๓๐ หน่วยกิต
มติทปี่ ระชุ ม :
เห็ นชอบให้มีการเพิ่มรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พครู พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๑
รายวิชา ๒ หน่วยกิต ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนดจากนั้นเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป
๖.๔ กลุ่ มสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในจังหวัด เชี ย งใหม่ ไ ด้ร่ว มมื อ กัน ในการสร้ างจิ ตสานึ ก ที่ ดี ใ ห้กับ
นักศึกษาให้มีจิตใจโอบอ้อมอารี ยต์ ่อเพื่อนมนุ ษย์ในสังคมด้วยกัน ร่ วมช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิประเทศ

เฮติ จึงมีหนังสื อมายังมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่ วมมือมายังบุคคลากรและนักศึกษาทุกท่านร่ วมช่วยเหลือ
ในภัยพิบตั ิดงั กล่าว
มติทปี่ ระชุ ม :
เห็นชอบให้กองพัฒนานักศึกษาเป็ นตัวแทนมหาวิทยาลัยได้จัดทาหนังสื อถึงนักศึกษาทุกหมู่เรี ยน
ร่ วมกันบริ จาคช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยเฮติ
ปิ ดประชุ ม :
เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ ................................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(น.ส.พยอมรัก กันติยะ)

ลงชื่อ ................................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(น.ส.ภัคจิรา เรื องสกุล)

ลงชื่อ ................................................กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์วีรพล เชาวน์ลกั ษณ์)

