รายงาน
การประชุมการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอือ้ งคา ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประชุม
การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
--------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
๑. ผศ.พิทยาภรณ์
มานะจุติ
ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
๒. ผศ.ดร.อรพินทร์
ศิริบุญมา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. รศ.ประสิทธิ์
กิจจนศิริ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. ผศ.สุกัญญา
คานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๕. รศ. ว่าที่รต.สกล
แก้วศิริ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๖. อาจารย์สาโรจน์
สอาดเอี่ยม คณะครุศาสตร์
๗. นายสัณธนัช
ไชยลังกา
คณะครุศาสตร์
๘. อาจารย์สลิลา
พันชนะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๙. นางสาวณัฐนันท์
โสภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐. อาจารย์กาญจนา
ทองบุญนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑. นางกนกวรรณ
พวงลังกา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๒. นางสาววนิตดา
ชื่นฤทัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๓. นางศิริพร
ปัญญาอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๔. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์
พลวัน
คณะวิทยาการจัดการ
๑๕. อาจารย์วิภาวี
ศรีคะ
คณะวิทยาการจัดการ
๑๖. นางสาวฉัตราภรณ์ กาวี
คณะวิทยาการจัดการ
๑๗. ผศ.ทิพยา
สิงหลักษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๘. นางสาวเกือ้ กูล
ปู๊ดผาม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๙. อาจารย์ ดร.วชิรา เครือคาอ้าย บัณฑิตวิทยาลัย
๒๐. ผศ.วรรณิดา
ถึงแสง
บัณฑิตวิทยาลัย
๒๑. นางสาวอรกมล
สุวรรณประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
๒๒. รศ.อุไรวรรณ
คาไทย
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๒๓. อาจารย์นิตยา
สงวนนาม
วิทยาลัยนานาชาติ
๒๔. นายอานนท์
ผัดแปง
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
๒๕. นางสุนี
พนันตา
สานักงานอธิการบดี
๒๖. นางสาวกัญญารัตน์ จานงวงษ์
สานักงานอธิการบดี

๒๗. นายนราธิป
๒๘. อาจารย์ศริ ิกรณ์
๒๙. นางสาวรักษิณา
๓๐. ผศ.วรพจน์
๓๑. นางสาวพรรณิภา
๓๒. อาจารย์ ดร.จิติมา
๓๓. นางสาวณัฐชยาน์
๓๔. นายปรัชญา
๓๕. อาจารย์ฉันทนา
๓๖. นางสาวดารารัตน์
๓๗. นางสาววราภรณ์
๓๘. นางสาวปนัดดา
๓๙. นางสาวปราณิศา
๔๐. อาจารย์พิษณุ
๔๑. นางสาวนภัสนันท์
๔๒. นายพีราวัฒน์
๔๓. นางสาวพยอมรัก
๔๔. นางกัญชลี
๔๕. นางสาวจุฬารัตน์

ปากหวาน
กันขัติ์
วงค์ชัยขันธ์
วีรพลิน
ดวงใย
กตัญญู
สมาเกตุ
ไชยวงค์
ศศิธรามาศ
ศิริลาภา
โยธาราษฎร์
โตคานุช
จันทร์มา
สุขเสริฐ
ชันภักดี
เมืองชื่น
กันติยะ
หมูฝั้น
แสงอรุณ

สานักงานอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เริ่มประชุม :
เวลา ๑๔.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ กล่าวเปิดประชุม
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวาระการประชุม ดังนี้
๑.๑ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิ น
คุณภาพภายนอก
๑.๑.๑ กาหนดการและรูปแบบการดาเนินงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
หน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยจะดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๓ ในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุน ในวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ยกเว้นกลุ่ม A ที่

จะต้องด าเนินการตรวจประเมิน วิทยาลัย แม่ฮ่องสอนซึ่งอาจจะขยายเวลาไปอีก ๑ วัน คือวันที่ ๑
กรกฎาคม ๑๔๕๕๔ เนื่องจากจากัดทางด้านการเดินทาง ในการประเมินคุณภาพภายในนี้ ได้มีการ
กาหนดหน่วยรับตรวจประเมินและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในออกเป็น ๔ กลุ่ม ซึ่ง
จะดาเนินการตรวจประเมินให้แล้ว เสร็จ ณ หน่วยรับตรวจประเมิน ยกเว้นสายสนับสนุนกลุ่ม D จะ
ดาเนินการตรวจประเมิน ณ ห้องเอื้องคา ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยหน่วยรับตรวจ
ประเมินทั้ง ๔ กลุ่ม สามารถแจกแจงรายละเอียดกลุ่มต่างๆได้ดังนี้
กลุ่ม A ๑. บัณฑิต ๒. วิทยาลัยนานาชาติ ๓. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กลุ่ม B ๑. คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๓. คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
กลุ่ม C ๑. คณะครุศาสตร์ ๒. คณะวิทยาการจัดการ ๓. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
กลุ่ม D ๑. ส านักวิท ยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. สานักงานอธิการบดี
๓. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๔. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ๕. สานักงาน
สภามหาวิทยาลัย ๖. สภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งกลุ่ม A – C จะประกอบไปด้วยผู้ประเมิน
จานวน ๔ ท่าน
จากการที่ ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ แ จ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานจั ด ส่ ง
common data set และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ CHE QA ONLINE ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ของสกอ. ให้คณะกรรมการ โดยงานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาได้ก าหนดให้ส่ง
ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แล้วให้หน่วยงานจัดส่ง common data set และรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ที่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของสมศ. หลังจากการประเมินระดับคณะและหน่วยงาน
สนับสนุนเสร็จสิ้น จะมีการดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลั ยทันที โดย
อาจจะต้องเชิญบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน ตามกาหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ในวันที่ ๕-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
และในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปคณะกรรมการสมศ.สามารถจะมาตรวจประเมินได้ทันที
ทั้งนี้สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้แนบปฏิทินการดาเนินงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ และกาหนดการในการตรวจประเมิน ไว้ในเล่ม
เอกสารวาระการประชุ ม ครั้ง นี้ แ ล้ ว โดยในช่ อ งกิ จ กรรมได้ ก าหนดไว้ ว่ า หน่ ว ยงานต่ า งๆจะต้ อ ง
ดาเนินการการประกันคุณภาพอย่างไร โดยให้ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพแต่ละหน่วยงานได้
ติดต่อสอบถามรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จากงานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา โดย
เกณฑ์การประเมินจะมีการประเมินเป็นข้อซึ่งสามารถที่จะประเมินข้ามข้อได้ และมหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้คณบดี ผู้อานวยการ ผู้บริหาร บุคลากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละหน่วยงาน

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยจะมีการตรวจประเมินและสรุปผลที่ หน่วยรับตรวจ
ประเมิน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๑.๒ ขออนุเ คราะห์หน่วยรับ ตรวจประเมินได้ จัด เตรีย มอาหารว่าง และอาหาร
กลางวันสาหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ตามสัดส่วนจานวนคณะกรรมการตรวจประเมิน ในวัน
และเวลาที่ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ท ราบ ซึ่ ง ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะสนั บ สนุ น
งบประมาณให้หน่วยรับตรวจประเมิน จานวน ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ บาท โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจากงบประมาณของสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ตามที่ก.พ.ร.จะดาเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ในวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.
ณ ห้ อ งเอื้อ งผึ้ ง ชั้ น ๓ อาคารราชภั ฏเฉลิ ม พระเกี ย รติ นั้น มหาวิ ท ยาลั ย ขอเรี ย นเชิญ ผู้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมการในตอนเช้า และตอนบ่ายจะเป็นการ
สรุปผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓ โดยผลการตรวจจะเป็นคะแนน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๓ รายการหลักฐานประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน ที่หน่วยงาน
ยังไม่ได้นาส่งมหาวิทยาลัย
ในการติดตามการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน ตามที่
หน่วยงานยังไม่ได้ดาเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานมาให้กองนโยบายและแผน ตามเล่มเอกสารวาระ
การประชุมหน้าที่ ๑๑ - ๑๗ (สรุปรายงานเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานยังไม่ได้ส่งมหาวิทยาลัย ) โดย
ได้ จั ด แยกรายละเอี ย ดของเอกสารตามผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ต่ า งๆ ซึ่ ง ได้ แ ก่ อธิ ก ารบดี รอง
อธิ ก ารบดี ฝ่ายวิ ชาการ คณะครุศ าสตร์ สถาบัน ภาษา ศิล ปะและวั ฒนธรรม บัณฑิ ตวิท ยาลั ย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งให้หน่วยงานดังกล่าว

จัดเตรียมและดาเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่กองนโยบายและแผนทันที เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรั บ การตรวจประเมิ น การรองรั บ การปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2554
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี –
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
-ไม่มีวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน
รายชื่อ คณะกรรมการประเมิ น นั้ นได้มาจากการเสนอรายชื่ อของหน่ว ยรับ ตรวจประเมิ น
ตามที่สานักมาตรฐานการศึกษาได้ มีหนังสือแจ้งขอให้หน่วยงานของท่านเสนอรายชื่อมายังสานักงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จากการประมวลผลการแบ่งกลุ่มหน่วยรับ ตรวจประเมิน
และก าหนดจานวนผู้ประเมินแล้ว ได้มีก ารให้หน่วยรับตรวจประเมิน ทั้งคณะและหน่วยสนับสนุน
คั ด เลื อ กกรรมการตรวจประเมิ น เพิ่ ม เติ ม แล้ ว น าส่ ง ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา เพื่ อ ติ ด ต่ อ ประสานงานเรี ย นเชิ ญ มาเป็ น ผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ คณะ และ
หน่วยงานสนับสนุนต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

ยังไม่ได้มกี ารประชุมในวาระนี้
มติที่ประชุม : ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ผศ.พิท ยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิก ารบดีรับ ผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้มีก ารแจ้ง
เกี่ยวกับฐานข้อมูลระบบ CHE QA ONLINE ซึ่งมีขอ้ ผิดพลาดระบบคานวณและสกอ.จะเปิดให้ลงข้อมูล
ได้ ป ระมาณสิ้ น เดื อ นนี้ และทางส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะมี บั น ทึ ก
ข้อความแจ้งให้ทราบ และข้อมูล common data set ได้อยู่ในช่วงการเสนอท่านอธิการบดี เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อนาไปใช้อ้างอิงในการประเมิน จากนั้นได้
ให้หน่วยงานต่างๆนาเสนอความคืบหน้าในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
อาจารย์สาโรจน์ สอาดเอี่ยม ตัวแทนจากคณะครุศาสตร์ ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ของ
ระบบ CHE QA ONLINE ถ้าสกอ.เปิดใช้ระบบจริงๆจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้ดาเนินการกรอกไป
แล้วมาที่ระบบที่เปิด ใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งทางคณะเกรงว่าอาจจะต้องลงข้อมูลใหม่ และอยากจะ
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Misqa และ e-personal ซึ่งจะเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร การเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และผลงานกิจกรรมในรอบปี ซึ่งจานวนข้อมูลของ
บุคลากรทั้ง 2 ระบบไม่ตรงกัน ซึ่งผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ เสนอแนะว่าให้รอดูระบบ CHE QA ONLINE ที่จะมาจากสกอ.ก่อน แล้วค่อยหารือกันใน
ภายหลัง
ตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งว่าทางคณะกาลังตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับสาขา
ตัว แทนจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ ได้แจ้ งให้ ท ราบถึง ปัญ หาเกี่ ย วกั บ การ
ประเมินคุ ณภาพภายในว่า คณบดี ไ ด้ใ ห้สาขาวิช ารับ การประเมินทุก ตัว บ่งชี้ แต่บ างสาขาไม่ข อ
ประเมินทุกตัวบ่งชี้ทาให้ผลคะแนนจากการประเมินมีความแตกต่างกัน ซึ่งผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ
ผู้ช่วยอธิการบดีรับ ผิดชอบงานประกั นคุณภาพ รับทราบประเด็นปัญหาและจะนาเข้าสู่วาระการ
ประชุมต่อไป
ตัว แทนจากคณะเทคโนโลยีก ารเกษตร ได้ แจ้ ง ว่ า ทางคณะจะด าเนิน การประเมิน ระดั บ
สาขาวิชาในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ และจะไม่ป ระเมินทุก ตัวบ่งชี้เ พราะบางตัวบ่งชี้สามารถใช้
ประเมินร่วมกับทางคณะได้
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุม :
เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ ................................................ผูบ้ ันทึกการประชุม
(นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ)

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

