รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชัน้ ๓ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
-------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
๑. ผศ.ดร.เรืองเดช
วงศ์หล้า
อธิการบดี
๒. ผศ.ดร.พัฒนา
บุญญประภา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์
ธรรมโม
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๔. ผศ.พิทยาภรณ์
มานะจุติ
ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
๕. ผศ.สุกัญญา
คานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๖. อาจารย์ประจักษ์
เข็มมุกด์
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๗. รศ. ว่าที่รต.สกล
แก้วศิริ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๘. อาจารย์สาโรจน์
สะอาดเอี่ยม คณะครุศาสตร์
๙. นายสัณธนัช
ไชยลังกา
คณะครุศาสตร์
๑๐. อาจารย์สลิลา
พันชนะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๑. นางสาวณัฐนันท์
โสภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๒. อาจารย์กาญจนา ทองบุญนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๓. อาจารย์ทิวาวัลย์
ต๊ะการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๔. นางกนกวรรณ
พวงลังกา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๕. นางสาวนิพพิชฌน์ เบ็ญจกรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๖. อาจารย์วิภาวี
ศรีคะ
คณะวิทยาการจัดการ
๑๗. นางสุนยี ์
ทองอินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
๑๘. นางสาวฉัตราภรณ์ กาวี
คณะวิทยาการจัดการ
๑๙. ผศ.ทิพยา
สิงหลักษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒๐. นางสาวเกื้อกูล
ปู๊ดผาม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒๑. ผศ.ดร.เสรี
ปานซาง
บัณฑิตวิทยาลัย
๒๒. ผศ.วรรณิดา
ถึงแสง
บัณฑิตวิทยาลัย
๒๓. อาจารย์ ดร.วชิรา เครือคาอ้าย บัณฑิตวิทยาลัย
๒๔. รศ.อุไรวรรณ
คาไทย
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๒๕. นางสุนี
พนันตา
สานักงานอธิการบดี
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๒๖. นางสาวชมพูนุช
๒๗. นายนราธิป
๒๘. นางสาวจีราวรรณ
๒๙. นางสาวกัญญารัตน์
๓๐. อาจารย์ศิริกรณ์
๓๑. นางสาวรักษิณา
๓๒. ผศ.วรพจน์
๓๓. นางศิริเพ็ญ
๓๔. นางสาวนันทาวดี
๓๕. นางสาวณัฐชยาน์
๓๖. นายปรัชญา
๓๗. นางสาวดารารัตน์
๓๘. นางสาววราภรณ์
๓๙. นางสาวปราณิศา
๔๐. ดร.วัชรีหาญ
๔๑. นายพีราวัฒน์
๔๒. นางสาวศุกร์พิรา
๔๓. นางสาวชลธิชา
๔๔. นางสาวพยอมรัก
๔๕. นางกัญชลี
๔๖. นางสาวจุฬารัตน์

เธียรสุภรพงษ์
ปากหวาน
คันธวิธูร
จานงวงษ์
กันขัติ์
วงค์ชัยขันธ์
วีรพลิน
ผ่องจัตรุ ัส
คุณศิลป์
สมาเกตุ
ไชยวงค์
ศิริลาภา
โยธาราษฎร์
จันทร์มา
เมืองใจ
เมืองชื่น
ทรวงคา
วีคา
กันติยะ
หมูฝั้น
แสงอรุณ

สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันภาษา ศิลปะและเทคโนโลยี
สถาบันภาษา ศิลปะและเทคโนโลยี
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน

เริ่มประชุม :
เวลา ๑๓.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดประชุม และได้
มอบให้ ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรั บผิดชอบงานประกันคุณภาพ เป็นผู้ แจ้งให้ ที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับวาระการประชุม ดังนี้
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร ๑
(สาหรับผู้มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ณ เครือข่ายการอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน
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ผลสัมฤทธิ์ การเข้ าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมิ นคุณภาพภายใน หลักสู ตร ๑ (สาหรั บผู้ มี
ประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ณ เครือข่ายการอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นการจัดอบรม
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่โรงแรมแคนทารีฮิลล์ มีผู้ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ แสดงความจานงเข้าร่วมจานวน ๒๐ ท่าน โดยที่สานักมาตรฐานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
อบรมให้ท่านละ ๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท และได้มีการเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๑๙ ท่าน
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนทางการสื่อสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับ อาจารย์จึงทาให้อีก ๑ ท่าน
ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร ๑
(สาหรั บผู้มีป ระสบการณ์ประเมิน คุณ ภาพ) ที่สอบผ่านแล้ ว จะได้ รับใบวุฒิบัตรผ่ านการอบรมจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดส่งมาให้ในภายหลัง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ ค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้ มีก ารจั ดท าคารั บ รองการปฏิบัติร าชการของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏเชี ยงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และนาเสนอต่อผู้บริหารแล้ว ดังเอกสารประกอบวาระที่ ๑.๒ ในเรื่องของ
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) มีด้วยกัน ๔ มิติ
มิติที่ ๑. เป็นเรื่องของประสิทธิผล
มิติที่ ๒. คุณภาพ
มิติที่ ๓. ประสิทธิภาพ
มิติที่ ๔. การพัฒนามหาวิทยาลัย
จากการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดเตรียม
เอกสารเพื่อเตรียมการจัดส่ง สาหรับสนับสนุนการประเมิน ซึ่งคณะครุศาสตร์ จะเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่
๓.๑.๑ การบริหารครบวงจรเพื่อความเป็นเลิศ , สภาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม จะเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ ในตัวชี้วัดที่ ๕ ถึงแม้ว่าอธิการบดีจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เนื้อหาข้างในตัวชี้วัดจะเป็น
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที่จะเป็นฝ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑.๑ เกี่ยวกับการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิท ยาลัย เป็น
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์เป็ นผู้รับผิดชอบ ประเด็นที่สอง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นผู้รับผิดชอบ ประเด็นที่สาม แผนพัฒนาสะลวง-ขี้เหล็ก ผศ.บัญชา อินทะกูล ผู้ช่วยอธิการบดี
รั บ ผิ ด ชอบวิ ท ยาเขตสะลวง-ขี้ เ หล็ ก เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ส าหรั บ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ ๑๔.๒ นั้นจะเป็นเอกสารที่ยังขาดไป ๑๔.๒.๑.๐๑ ประเด็นที่หนึ่ง ข้อมูล FIS
ซึ่งเป็นข้อมูลขอบุคลากรมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สานักวิทยบริการจะต้องตรวจเช็ค
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ข้อมูลกับงานบริหารงานบุคคล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ฐานข้อมูลเป็น ปัจจุบัน ส่วน
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นการดูแลสองงาน คือ งานวิจัยกับงานบริการวิชาการ ซึ่งเอกสารจะ
อยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผศ.พิทยาภรณ์
มานะจุ ติ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพ ได้ เ สนอให้ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย ในเรื่องของการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย ตัวชี้วัดที่ ๑๖ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ คาสั่ง อาจารย์ประคอง ฤกษ์วันเพ็ญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๖ ข้อ ๑๖.๑.๐๑ รายงานผลการประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ผู้สอน สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็น ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และตัวชี้วัดที่ ๑๘ ความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่ สร้าง
คุณค่า ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนั้น
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ
ได้ จั ด เตรี ย มหลั ก ฐานต่ า งๆ ทั้ ง เอกสารการประชุ ม และเอกสารการรายงานผลต่ า งๆ เพื่ อ
เตรียมพร้อมสาหรับการประเมินการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ ความก้าวหน้าในการดาเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้ระบบ CHE QA ONLINE
มหาวิทยาลัยได้สอบถามสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่ อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ เรื่ อ งระบบฐานข้ อ มู ล การประกั น คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ขณะนี้ ท างส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ หรือ ระบบ CHE QA
ONLINE ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ และจะทาการเปิดอบรมผู้ใช้ฐานข้อมูลและ
Admin ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้เป็นผู้
ชี้แจงเกี่ยวกับระบบ CHE QA online ซึ่งงานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาได้ประสานไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ ระบบ CHE QA online ซึ่งทางสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ชี้แจงว่า ระบบ CHE QA online กาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ โดย
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ได้ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ CHE QA online และฐานข้อมูลต่างๆของคณะ เพื่อเตรียมเข้าร่วมการจัดอบรมระบบ CHE QA
online ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะดาเนินการจัดขึ้นในช่วงเดือน มีนาคม 2554
มติที่ประชุม : รับทราบ
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๑.๔ รายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
สานั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึ กษา (องค์ การมหาชน) ได้ ประกาศ
รายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปี งบประมาณ
๒๕๕๔ จานวนทั้ง หมด ๗๓ แห่ ง ทั้ง นี้มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเชี ย งใหม่อยู่ลาดับที่ ๖๓ เป็น สถาบั น
อุดมศึกษาแรกของภาคเหนือดังรายชื่อที่แนบ
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงเรื่องการเข้าตรวจประเมินของ
สมศ.รอบที่ ๓ โดยรอบที่ ๑ เป็นการเสนอแนะและการตรวจเยี่ยม รอบที่ ๒ มหาวิทยาลัยได้คะแนน
ประมาณ ๔.๑๔ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และรอบที่ ๓ จะมีการประเมินในปี ๒๕๕๔ ซึ่งจะต้องมีการประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ ารั บการตรวจประเมิน ซึ่งมีความสาคัญยิ่ ง และในปีน้ีมี เกณฑ์ การ
ประเมินมี ๑๘ ตัว ในอดีตผลการประเมินมี ๒ อย่าง คือ การรอพินิจกับผ่าน แต่ในครั้งนี้มีแต่ผ่าน
และไม่ผ่าน โดยการประเมินจะเน้นไปที่คณะ วิทยาลัย สถาบัน ที่มีการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นการ
ประเมินในภาพรวมถ้าคณะประเมินไม่ผ่านมหาลัยก็ไม่ผ่าน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ตกได้ ไม่เกิน ๑๐%
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคณะและหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน ดังนี้ คณะครุศาสตร์, คณะ
มนุ ษยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ , คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิ ทยาการจัดการ, คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร, บัณฑิตวิทยาลัย, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน, วิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย โดยทุกคนทุกหน่วยงานจะต้องให้การสนับสนุนคณะ หาก
หน่วยงานสายสนับสนุนจะทาโครงการที่เกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัย หน่วยงานจะต้องทาโครงการ
ให้ เ ชื่อมโยงกั บ คณะซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่สาคั ญมากที่ สุด และเอกสารการประเมิ น จะต้อ งส่ งในนามของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยสมศ.จะตรวจดูเอกสารและจะมาเยี่ยมดูมหาวิทยาลัยตามความเป็นจริงว่า
เป็นไปตามเอกสารที่ส่งมารึเปล่า การประกันภายนอกและการประกันภายในเป็นอย่างไร ส่วนการ
รับรองการประเมินมี ๒ อย่าง คือ การรับรองคณะและการรับรองสถาบัน โดยคะแนนทุกข้อจะมี
คะแนนเต็ม ๕ ค่าเฉลี่ยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจะต้องได้ ๓.๕๑ คะแนน
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ การประชุมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้นาเสนอรายงาน
การประชุมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
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๒.๒ การประชุมนอกสถานที่ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์ห ล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัย ได้น าการประกัน คุณภาพการศึ กษา
เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัด พิษณุโลก ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
โดยมีวัต ถุประสงค์ เ พื่ อระดมความคิ ดในการจัดทาอัต ลักษณ์ เอกลักษณ์ ให้ กับมหาวิ ทยาลัยและ
หน่วยงาน เพื่อจะได้นาเสนอสู่สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ ในเดือนกุมภาพันธ์ทุกหน่วยงาน
จะต้องนาส่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
โดยต้องดาเนินการให้สมบูรณ์พร้อมกับหลักฐาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ พิจารณาข้อตกลงการจัดเก็บข้อมูลระดับหน่วยงาน (การเลือกตัวบ่งชี้ เพือ่ รับการ
ประเมิน)
จากการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒ ธั น วาคม ๒๕๕๓ ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๒ อาคารเทพรั ต น์
เป็นการประชุมครั้งที่ ๔/๕๓ การประชุมครั้งนั้น มีเรื่องที่จะต้องดาเนินการร่วมกันอยู่ ๔ เรื่อง คือ
๑.ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การประกั น คุ ณ ภาพ ๒.การก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามราย
องค์ประกอบ ๓.ข้อเสนอแนะจากการประเมินในวงรอบที่ผ่านมา ๔.แผนในการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ ได้มีการจัดทาข้อตกลงการจัดเก็บข้อมูลระดับหน่วยงาน (การเลือกตัวบ่งชี้เพื่อรับการ
ประเมิน) เพื่อให้หน่วยงานที่มีการเรียนการสอนได้พิจารณาตรวจสอบว่ามีตัวบ่งชี้ใดบ้างที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานซึ่ง จะต้องมีการดาเนินงาน สาหรับบัณฑิตวิทยาลัย , วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่ งเอเชีย จะต้องตรวจสอบ
ข้อมูลดูด้วย ซึ่งสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา
ซึ่งจะได้คะแนนตรงนี้เลย
ข้ อ ตกลงการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และการอ้ า งอิ ง ของการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิ นสาหรับหน่วยงานสนับสนุน โดยจะดาเนินการตามองค์ประกอบที่
๑, ๗, ๘, ๙ แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบองค์ประกอบเฉพาะอย่าง เช่น สถาบันภาษา ศิลปะและ
วั ฒ นธรรม อาจจะต้ อ งด าเนิ น การในองค์ ป ระกอบที่ ๖ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม,
สถาบันวิจัยและพัฒนา ก็จะต้องดาเนินการในองค์ประกอบที่ ๔ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัย
มติที่ประชุม รับทราบ
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๓.๒ พิจารณาแผนการประกันคุณภาพภายใน จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มีตัวชี้วัดที่กล่าวว่ามหาวิทยาลัยได้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพภายในเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อนามาพัฒนาการดาเนินงานประเมิน คุณภาพภายในที่จะมีการ
ด าเนิ น การประเมิ น ในปี น้ี อ ย่ า งไร จึ ง ได้ จั ด ท าตารางวิ เ คราะห์ ก ลไกการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อให้หน่วยงานได้กรอกข้อมูลและจัดส่ง
มายั ง งานมาตรฐานคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง มี ห น่ ว ยงานที่ ส่ ง มาแล้ ว คื อ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สถาบันพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย , สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยงานนอกเหนือ
จากนั้นยังไม่ได้ดาเนินการจัดส่งมาให้งานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ พิจารณาแผนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
สืบเนื่องมาจากการอบรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๑๗ -๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยการจัดอบรม
ได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมการอบรมจานวน ๒๕๐ คน ปรากฏว่ามีผู้เข้ารับการอบรมและ
ผ่านการอบรมได้รับวุฒิบัตรจานวน ๒๐๙ คน โดยเอกสารแนบเป็นการสรุปมาจากแผนการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดการจัดอบรม โดยหน่วยงานได้เลือกนามาวิเคราะห์และสรุป
ออกมา ซึ่งเอกสารสรุ ปอาจจะยังไม่สมบูรณ์ โดยงานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาได้นามาให้ทุก
หน่วยงานตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลกลับมายังงานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการแก้ไข
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ พิจารณาอัตลักษณ์ ระดับคณะ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตามที่ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ได้กล่าวในที่ประชุมการประกันคุณภาพ วันที่
๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีมติที่ประชุมให้ทุกหน่วยงาน
กาหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการชี้นาของหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทั ศน์
พันธกิจ บริบทของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย โดยให้ทุกหน่วยงานดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อจะได้นาเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย,
การประชุมวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป
จากการดาเนินการจัดทาข้อมูลอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดส่งข้อมูลอัตลักษณ์มายังงาน
มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา เพื่อรวบรวมและเสนอเข้าสู่สภามหาวิทยาลัย เพื่อจัดเตรียมเป็นอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้มีหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลอัตลักษณ์มาแล้ว ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่
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๑. คณะครุศาสตร์ คือ ครุศาสตร์สร้างครูดี มีวัฒนธรรม นาท้องถิ่น
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คนดี มีอาชีพ
๓. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ บัณฑิตดี มีทักษะในวิชาชีพ
๔. คณะวิทยาการจัดการ คือ บัณฑิตรอบรู้มุ่งสู่ผ้ปู ระกอบการ
๕. เทคโนโลยีการเกษตร มี ๔ ข้อ คือ
๑. การทาเกษตรอินทรีย์
๒. การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
๓. ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสมุนไพรในท้องถิ่น
๖. บัณฑิตวิทยาลัย คือ พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ สรรสร้างงานวิจัย องค์ความรู้ท้งั ศาสตร์
และศิลป์ส่สู ังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๗. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน คือ การจัดการศึกษาบนพื้นฐานความหลากหลายทางชาติพันธุ์
เพื่อความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
๘. วิทยาลัยนานาชาติ คือ เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทางาน
ระดับชาติและนานาชาติ ในยุคโลกาภิวัฒน์ได้
๙. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย คือ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสีเขียวสู่ชุมชน เพื่อ เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ
ชุม ชนระดั บ ภู มิ ภ าค และนานาชาติ ทางด้ า นการเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการประยุ ก ต์ ใ ช้
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีสีเขียวสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขและยั่งยืน
๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนา คือ Small Smart Smile
Small คือ องค์กรขนาดเล็กและมีกาลังคนน้อย
Smart คือ มีความคล่องตัวกระฉับกระเฉง
Smile คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้าใจยินดีให้บริการ
ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ ในที่ประชุม คือ สร้างนักวิจัยและ
ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่ท้องถิ่น เพื่อเสริมการพัฒนาการวิจัยสู่ท้องถิ่น ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
๑๑. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือ บริการแบบกัลยาณมิตร ส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตด้วย ICT
๑๒. สานักวิ ทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สานักวิทยบริการฯ แหล่ งสื่อสาร
การเรียนรู้ มุ่งมั่นให้บริการ สรรค์สร้างความรู้ส่สู ังคม
ยั ง เหลื อ อี ก ๔ หน่ ว ยงานที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การจั ด ส่ ง ส่ ง คื อ ๑. ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
๒. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ๓. สานักงานสภามหาลัย ๔. สภาคณาจารย์และข้าราชการ
โดยได้มีการยกตัวอย่างอัตลักษณ์จาก ๒ มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ
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มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ซึ่งผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้ า อธิการบดี ได้อธิบายว่ า
อัตลักษณ์ คือ สิ่งที่เป็นตัวตนของเรา คิดว่าเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ มองดูตนเองว่าเราเป็นแบบนั้น หรือสิ่งที่
คนภายนอกมองว่าเราเป็นแบบนั้น เอกลักษณ์ คือ การนาเอาอัตลักษณ์มาสร้างเป็นจุด เน้นและ
จุดเด่น ภาพลักษณ์ คือ ความรู้สึกของทุกคนทุกภาคส่วน ที่มีมุมมองในด้านต่างๆ ของสถาบัน เช่น
ภาพลักษณ์ของอาจารย์ ภาพลักษณ์ของนักศึกษา
และท่านอธิการได้ให้หน่วยงานต่างๆพิจารณา
ปรับปรุงเพิ่มเติมอัตลักษณ์ของหน่วยงานตามที่ได้อธิบายไว้ ๒ ประการ ดังนี้
๑. ให้ความหมายของอัต ลักษณ์ กาหนกกลยุทธว่าจะนาอัตลักษณ์นั้นไปสู่ความสาเร็จได้
อย่างไร
๒. กาหนดเอกลักษณ์ ที่เป็นจุดเน้น จุดเด่น อาจจะใส่ความหมายมาด้วยก็ได้ แล้วให้มี
กลยุทธว่าจะนาเอกลักษณ์นั้นไปสู่ความสาเร็จได้อย่างไร
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จากที่งานมาตรฐานคุณภาพอุด มศึกษาได้นาส่งเอกสาร(ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่หน่วยงานต่างๆนั้น ในการประชุมครั้งนี้ ได้ให้หน่วยงานต่างๆ
ตรวจสอบ (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แล้วส่งเล่ม ที่ตรวจสอบ
กลับมายังงานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการแก้ไขข้อมูลให้เป็นเล่มฉบับสมบูรณ์ของ
มหาวิทยาลัยและเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ (ร่าง) นโยบายการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(ร่าง) นโยบายการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะต้องมีการผ่าน
คณะกรรมการแบบเป็นขั้นตอน ซึ่งตอนนี้คือคณะกรรมการการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
และจะเสนอเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป ถ้ามีข้อมูลส่วนไหน
ที่ ห น่ ว ยงานพิ จ ารณาแล้ ว ต้ อ งการจะปรั บ เปลี่ ย นแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ก็ ใ ห้ ห น่ ว ยงานส่ ง กลั บ มายั ง
งานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา เพื่อทาการแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มีปิดประชุม :
เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ ................................................ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ)

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ)

10

