รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ ห้ องประชุมเอือ้ งผึง้ ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
๑. ผศ.ไพศาล สิ ทธิเลิศ
๒. ผศ.สนธยา สวัสดิ์
๓. อ.แสงจันทร์ เกษากิจ
๔. อ.วาทินี
คุม้ แสง
๕. อ.อัครสิ ทธิ์ บุญส่ งแท้
๖. น.ส.กรกมล พรหมมายนต์
๗. ผศ.สุ กญั ญา คานวนสกุณี
๘. ผศ.ธวัชชัย บุญมี
๙. ผศ.สุ พจน์ บุญแรง
๑๐. นางสาวเกื้อกูล ปุ๊ ดผาม
๑๑. ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ
๑๒. ผศ.วรรณนิดา ถึงแสง
๑๓. อ.วีรพล
เชาวน์ลกั ษณ์
๑๔. น.ส.กัญญารัตน์ จานงค์วงษ์
๑๕. อ.ศิริกรณ์
กันขัต์ ิ
๑๖. ผศ.วรพจน์ วีรพลิน
๑๗. น.ส.นันทวดี คุณศิลป์
๑๘. ผศ.สุ ชานาฏ สิ ตานุรักษ์
๑๙. น.ส.วราภรณ์ โยธาราษฎร์
๒๐. นายจักรภานุ ไตรยสุ ทธิ์
๒๑. นายภานุพงษ์ อินต๊ะวงค์
๒๒. น.ส.ณัฐธยา สมาเกตุ
๒๓. นายนราธิป ปากหวาน
๒๔. นางจุฑามาศ ข่มแก้ว

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ตัวแทนคณะครุ ศาสตร์
ตัวแทนคณะครุ ศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ผูช้ ่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
ตัวแทนสานักงานอธิการบดี
ตัวแทนสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การฯ
ตัวแทนสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวแทนสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวแทนสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวแทนสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวแทนสถาบันวิจยั และพัฒนา
ตัวแทนกองพัฒนานักศึกษา
ตัวแทนหน่วยตรวจสอบภายใน

๒๕. น.ส.อัมพวา
๒๖. นางพรศรี
๒๗. นายพีรวัฒน์
๒๘. น.ส.พยอมรัก
๒๙. นางกัญชลี
๓๐. น.ส.จุฬารัตน์

ริ นสิ นจ้อย
ขันไชย
เมืองชื่น
กันติยะ
หมูฝ้ ัน
แสงอรุ ณ

ตัวแทนหน่วยตรวจสอบภายใน
ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน
ตัวแทนกองนโยบายและแผน
ตัวแทนสานักมาตรฐานการศึกษา
ตัวแทนสานักมาตรฐานการศึกษา
ตัวแทนสานักมาตรฐานการศึกษา

เริ่มประชุ ม :
เวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทราบ
ผศ.ไพศาล สิ ทธิ เลิศ รองอธิ การบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าว
เปิ ดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑.๑ กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจาปี การศึกษา
๒๕๕๒
ผศ.ไพศาล สิ ทธิเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงในที่ประชุมในเรื่ องการเตรี ยม
รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ดังนี้
๑.๑.๑ กาหนดการประเมินคุณภาพภายใน
- ระดับคณะ สานัก สถาบัน
รับการประเมินคุณภาพภายในประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒
ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
- ระดับสถาบัน
รับการประเมินคุณภาพภายในประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒
ในวันที่ ๑๘-๑๙ สิ งหาคม ๒๕๕๓
๑.๑.๒ ทุกหน่วยงานจัดทาคู่มือและรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒
ให้แล้วเสร็ จและส่ งให้สานักมาตรฐานการศึกษาภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
๑.๑.๓ การประเมินคุณภาพภายในจะประเมินลงสู่ระดับสาขาวิชา โดยให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงของ
แต่ละคณะเป็ นผูด้ าเนินการตามวงรอบการประเมิน
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ

๑.๒ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับคาอธิบายเพิม่ เติม)
ผศ.ไพศาล สิ ทธิเลิศ ได้ช้ ีแจงในที่ประชุมในส่ วนของคู่มือประกอบการใช้คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พฒั นาตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้จดั ทาเป็ นคู่มือประกอบการใช้
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ให้มีความชัดเจนและเพื่อให้เข้าใจตรงกันในการจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยขอให้คณะ สานัก สถาบัน ได้
ศึกษาและใช้ประกอบในการจัดทารายงานประเมินตนเอง
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุ ม
ไม่มี
วาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
ผศ.ไพศาล สิ ทธิเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เสนอในที่ประชุมรับทราบ
ดังนี้
๔.๑ การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๓ ของ สกอ. (ใหม่)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับเปลี่ยน (ร่ าง) องค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓ ใหม่ เพื่อเป็ นตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบ ๙ ด้าน จานวน ๒๑ ตัวบ่งชี้ พร้อม
ทั้งได้ปรับเกณฑ์การประเมินจากเดิมเป็ นค่าคะแนน ๓ ระดับ มาเป็ นค่าคะแนน ๕ ระดับในรายตัวบ่งชี้
มติทปี่ ระชุ ม :
๑. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จดั ประชุมสัมมนาอธิบาย ชี้แจง
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓ โดยเรี ยนเชิญ
วิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาอภิปรายและให้ความรู ้
๒. ปรับเปลี่ยนรู ปแบบกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๔.๒ เครือข่ ายความร่ วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่ างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ลาปาง,
อุตรดิตถ์
ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ผา่ นมานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมลงนาม
ความร่ วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ”
ร่ วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่ วมมือกันดาเนินการพัฒนาคุณภาพให้มีพลังขับเคลื่อน การบริ หารจัดการศึกษาให้เกิดผล
ผลิต ผลลัพธ์ที่ได้คุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั้งมาตรฐานของมหาวิทยาลัย มาตรฐานอุดมศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งในความร่ วมมือดังกล่าวได้มีการประชุมเพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกิดขึ้นจานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่แรกเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้เกียรติเป็ นเจ้าภาพ
ภายใต้หวั เรื่ อง “การประชุมโครงการความร่ วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่, ลาปาง, อุตรดิตถ์
ครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 2553 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเป็ นเจ้าภาพ สาหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็ นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในครั้งถัดไป
มติทปี่ ระชุ ม : เห็นชอบให้นาเอาเกณฑ์การประเมินของ สมศ. และการเป็ นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมเครื อข่ายความร่ วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ และ
ลาปาง ไปประเด็นพิจารณาในวาระประชุมถัดไป
๔.๓ รูปแบบการเขียนรายงาน SAR เพือ่ ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ผศ.ไพศาล สิ ทธิเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เสนอในที่ประชุมรับทราบ
ถึงรู ปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒ ให้เป็ นไปตามไฟล์ที่
ส่ วนกลางได้ให้ไว้ในแผ่น CD
๔.๔ แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภารศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒
ผศ.ไพศาล สิ ทธิเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้แจ้งในที่ประชุมรับทราบ
กาหนดตามแผนปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๒
ดังนี้
๑. คณะ สานัก สถาบันจัดส่ ง SAR พร้อมกับข้อมูลพื้นฐาน Common
ส่ งภายในวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๓
data set และเตรี ยมรับการประเมิน
๒. จัดส่ ง SAR ให้คณะกรรมการก่อนวันประเมินอย่างน้อย 7 วัน
ภายในวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๓
๓. ประเมินคุณภาพภายในระดับ สานัก สถาบัน
ระหว่างวันที่ ๕-๗ ก.ค. ๒๕๕๓
๔. คณะ สานัก สถาบันจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ ภายในวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๓
คณะ หน่วยงาน ส่ งให้ มหาวิทยาลัย (ผลจากการประเมินของ
คณะกรรมการ)

๕. นาผลการประเมินระดับคณะ สานัก สถาบัน มาจัดทา SAR
วันที่ ๒๒-๒๓ ก.ค. ๒๕๕๓
(นอกสถานที่) ของมหาวิทยาลัย และเตรี ยมรับการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย
๖. ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
วันที่ ๑๘-๑๙ ส.ค. ๒๕๕๓
๗. จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
ภายในวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๓
๘. จัดส่ งรายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ภายในวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓
(SAR และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน) ให้ สกอ.
(ภายใน ๑๒๐ วันนับจากสิ้ นปี การศึกษา)
มติทปี่ ระชุ ม : ก่อนรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันควรตรวจสอบความ
เรี ยบร้อยของเอกสารร่ วมกันระหว่างงานประกันคุณภาพและผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในระดับสถาบัน
๔.๕ กาหนดการส่ งรายงาน SAR และข้ อมูลพืน้ ฐาน Common data set
ผศ.ไพศาล สิ ทธิเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้แจ้งในที่ประชุมรับทราบให้
คณะ สานัก สถาบันจัดส่ งรายงาน SAR และข้อมูลพื้นฐาน Common data set ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๓
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ
๔.๖ การจัดส่ งรายงานผลการประเมินภายในของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้ กบั
มหาวิทยาลัย
ผศ.ไพศาล สิ ทธิเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้แจ้งในที่ประชุมรับทราบการ
จัดส่ งรายงานผลการประเมินภายในของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้กบั มหาวิทยาลัย โดยให้
เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอพิจารณาดาเนินการ
๕.๑ การพิจารณาผู้รับผิดชอบการจัดทา SAR ระดับมหาวิทยาลัยในแต่ ละองค์ ประกอบและตัว
บ่ งชี้
ผศ.ไพศาล สิ ท ธิ เ ลิ ศ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวางแผนและพัฒ นา ได้เ สนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ผูร้ ับผิดชอบจัดทารายงานการประเมินตนเอง SAR ของมหาวิทยาลัยตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. โดยจัดแบ่งความรับผิดชอบออกเป็ น

หน่ วยงานผู้ให้ ข้อมูล มีหน้ าที่ สนับสนุนข้อมูลที่ตอ้ งรายงาน
ผู้รับผิด ชอบรวบรวมข้ อมู ล มีหน้ าที่ สังเคราะห์ ขอ้ มูล เขี ย นรายงาน และรวบรวมรายการ
เอกสารหลักฐานตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแลและจัดทาตัวบ่ งชี้ มีหน้ าที่ ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล และให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมแก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มติทปี่ ระชุ ม :
๑. จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบตามตัวบ่งชี้
๒. มอบงานบริ หารงานบุคคลเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาหรับองค์ประกอบที่ ๒ ตัวชี้วดั ที่ ๒.๕ สัดส่ วน
ของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
และตัวชี้วดั ที่ ๒.๖ สัดส่ วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
๕.๒ พิจารณา (ร่ าง) องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้การประกัน คุณภาพการศึ กษาภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๓
ผศ.ไพศาล สิ ทธิ เลิศ รองอธิ การบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้แจ้งในที่ ประชุ มเกี่ ยวกับการ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่ งจะใช้เป็ น
เกณฑ์ก ารประกัน คุ ณ ภาพในวงรอบการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในปี การศึ ก ษาถัด ไป โดยมี จ านวน ๙
องค์ประกอบ ๒๑ ตัวชี้วดั ซึ่งจะได้เรี ยนเชิญประชุมพิจารณา วางแผน ในวาระประชุมถัดไป
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
ไมมี
ปิ ดประชุ ม :
เวลา ๑๒.๐๐ น.

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

ลงชื่อ ................................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น)

ลงชื่อ ................................................ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม
(นางพรศรี ขันไชย)

ลงชื่อ ................................................ผูร้ ับรองรายงานการประชุม
(ผศ.ไพศาล สิ ทธิเลิศ)

