รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
------------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
๑. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
อธิการบดี
๒. ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. อ.ประคอง ฤกษ์วันเพ็ญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๔. ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๕. ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
๖. อ.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
๗. ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๘. ผศ.กาญจนา ศิริกุลรัตน์
ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนา
๙. ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ
ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
๑๐. ผศ.บัญชา อินทะกูล
ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบวิทยาเขตสะลวง – ขีเ้ หล็ก
๑๑. ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๒. รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๓. ผศ.สุกัญญา คานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๔. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๕. อ.สาโรจน์ สอาดเอี่ยม
คณะครุศาสตร์
๑๖. นายสัณห์ธนัช ไชยลังการ์ คณะครุศาสตร์
๑๗. อ.สลิลา พันชนะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๘. น.ส.ณัฐนันท์ โสภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๙. นางกนกวรรณ พวงลังกา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๐. อ.กาญจนา ทองบุญนาค
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๑. น.ส.จารุวรรณ พากเพียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๒. อ.วิภาวี ศรีคะ
คณะวิทยาการจัดการ
๒๓. น.ส.ฉัตราภรณ์ กาวี
คณะวิทยาการจัดการ
๒๔. อ.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒๕. น.ส.เกือ้ กูล ปุ๊ดผาม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

๒๖. ดร.วชิรา เครือคาอ้าย
๒๗. น.ส.อรกมล สุวรรณประเทศ
๒๘. รศ.อุไรวรรณ คาไทย
๒๙. อ.ภัทรกมล รักสวน
๓๐. นายอานนท์ ผัดแปง
๓๑. นางสุนี พนันตา
๓๒. น.ส.กัญญารัตน์ จานงวงค์
๓๓. นายนราธิป ปากหวาน
๓๔. นางประไพ ปรีชา
๓๕. น.ส.วิลาวัลย์ หน่อคาศักดิ์
๓๖. น.ส.ชลธิชา วีคา
๓๗. น.ส.วิยนุช วัฒนะ
๓๘. น.ส.กมลรัตน์ แสนใจงาม
๓๙. น.ส.วิภารินทร์ ยุวงศ์
๔๐. อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์
๔๑. น.ส.นันทาวดี คุณศิลป์
๔๒. นายปรัชญา ไชยวงค์
๔๓. น.ส.ดารารัตน์ ศิริลาภา
๔๔. น.ส.ปราณิศา จันทร์มา
๔๕. น.ส.มนัญชยา รัตนกิจ
๔๖. น.ส.พยอมรัก กันติยะ
๔๗. นางกัญชลี หมูฝั้น
๔๘. น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ
๔๙. นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
ผูอ้ านวยการกองกลาง
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เริ่มประชุม :
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดประชุม และได้
มอบหมายให้ ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ดาเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ (ฉบับร่าง) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ชี้แจงในที่ประชุม
เรื่ องผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในระดั บ คณะ และระดั บ สถาบัน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังนี้
คณะครุศาสตร์
๔.๔๘ คะแนน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔.๔๑ คะแนน
คณะวิทยาการจัดการ
๔.๖๓ คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔.๑๑ คะแนน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๔.๒๖ คะแนน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๓.๖๓ คะแนน
บัณฑิตวิทยาลัย
๓.๗๔ คะแนน
วิทยาลัยนานาชาติ
๓.๘๒ คะแนน
ส่ว นในระดั บ มหาวิท ยาลั ย นั้น ยั งอยู่ใ นช่วงการอุท ธรณ์คะแนน และมหาวิท ยาลัย ก าลัง
รวบรวมข้อมูลเอกสารของตัวบ่งชี้ที่ยังไม่สมบูรณ์เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณาปรับแก้
ไขคะแนนเพิ่มเติม ซึ่งคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ประมาณ ๓.๙๒ คะแนน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้าพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้ย่อยของปี ๒๕๕๓
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้นาเสนอ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยได้จัด ทาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพร้อมนาเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ โดยได้กล่าวถึง อัตลักษณ์
คือ “สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น” โดยมีตัวบ่งชีท้ ี่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ คือ

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๙.๑ ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) และในตัว
บ่งชีน้ ี้ ยังได้กาหนดตัวบ่งชีย้ ่อยจานวน ๒ ตัวบ่งชีไ้ ด้แก่
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๙.๑.๑ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๙.๑.๒ บัณฑิตเป็นคนดี มีคุณภาพตามความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
นอกจากนั้นยังมีตัวบ่งชีท้ ี่เกี่ยวข้องกับ สมศ. จานวน ๒ ตัวบ่งชีไ้ ด้แก่
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชีย้ ่อย ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
ตัวบ่งชีย้ ่อย ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ เอกลักษณ์และตัวบ่งชี้
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้นาเสนอ
เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ท าเอกลั ก ษณ์ แ ละน าเข้ า สู่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ โดยเอกลักษณ์ คือ “การผลิตและพัฒนาครู” ซึ่งมี
ตัว บ่งชี้ที่เ กี่ ย วข้องกั บ เอกลั ก ษณ์ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
มติท่ปี ระชุม
รับทราบ
๔.๓ มาตรการส่งเสริมของปี ๒๕๕๓
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้นาเสนอ
เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริม ปี ๒๕๕๓ ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
มาตรการส่งเสริมที่นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ โดยมีตัวบ่งชีท้ ี่เกี่ยวข้องคือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการชี้นาป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายใน
สถาบัน มาตรการส่งเสริมคือ “ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการชี้นาป้องกันหรือปัญหาของสังคมในประเด็ นที่ ๒ ภายนอก
สถาบัน มาตรการส่งเสริมคือ “โครงการพระราชดาริ”

มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๔ การจัดข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกวงรอบที่ ๓ ให้ทางสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ให้ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ส าหรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพนอก รอบสาม
ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดดังนี้
๑) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกคณะ ๆ ละ ๑ เล่ม
๒) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ๑ เล่ม
๓) แผ่น CD บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของระดับคณะและระดับ
สถาบัน จานวน ๑ แผ่น
มติที่ประชุม
๑) ให้ค ณะและสถาบั นดาเนิน การจัดท ารายงานประเมิ นตนเอง แล้ วนาส่งให้กั บ
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
๒) ให้ ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา รวบรวมรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของแต่ละคณะ และสถาบัน แล้วนาส่งให้สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
๓) ถ้าการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไม่ทันวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
อธิการบดีจะดาเนินการติดต่อกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อนาส่งรายงานการประเมินตนเองล่าช้ากว่าที่กาหนด
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๕.๑.๑ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ไ ด้นาส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุ ณภาพการศึ ก ษาภายนอก รอบสาม ให้กั บ ทางสานัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพ
การศึกษา จานวน ๑๐ ท่าน ดังนี้
๑) รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
๒) ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์
๓) รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
๔) ผศ.ดร.จันทร์จริ า วงษ์ขมทอง

๕) ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช
๖) รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร
๗) ดร.ฐิติ ฐิติจาเริญพร
๘) รศ.เทื้อน ทองแก้ว
๙) รศ.มานพ พราหมณโชติ
๑๐) รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
๕.๑.๒ การเตรียมการรับการตรวจประเมิน
๑) การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
๒) การจัดเตรียมข้อมูลพืน้ ฐาน (Common data set)
๓) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิง
การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ในส่วนของจานวน
อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ งานบริหารงานบุคคลดาเนินการรวบรวมข้อมูลทั้ง ๓
ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ โดยให้ใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี
บทความวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
ผูร้ วบรวมข้อมูล ดาเนินการรวบรวมข้อมูลทั้ง ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓
พร้อมกันนั้นให้แต่ละหน่วยงานได้กรอกข้อมูลในตาราง Common data set
ที่ทางสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้นาเสนอ เพื่อเป็นข้อมูลพืน้ ฐานต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๒ กาหนด KPI (สมศ.) ระดับคณะ และ KPI (สมศ.) ระดับสถาบัน
ตัว
บ่งชี้
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์

ปีท่รี ายงานข้อมูล
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓
  

-

-

-

  
  

ตัว
บ่งชี้
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๑๗
๑๘

ชื่อตัวบ่งชี้
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
การเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหารสถาบัน
การพัฒนาคณาจารย์
ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (เฉพาะระดับ
สถาบัน)
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน
ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือ แก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๘.๑ ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือ แก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ ๑
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือ แก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ ๒
มติที่ประชุม
รับทราบ

ปีท่รี ายงานข้อมูล
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓
  


-

-




-

  
-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕.๓ การกาหนดผู้รับผิดชอบเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์การ
ประเมินภายนอก (สมศ.) ระดับสถาบัน
๕.๓.๑ แบบฟอร์มเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)
๕.๓.๒ ผูร้ ับผิดชอบ (ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๖, ๑๗, ๑๘)
สานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดาเนินการ
จัดทา (ร่าง) แบบฟอร์มการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งคาดว่าน่าจะ
เสร็จในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และจะนาส่งให้กับทางคณะและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป
ส าหรั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑๖, ๑๗, ๑๘ นั้ น ที่ ป ระชุ ม เห็ น ควรให้ ส านั ก งาน
มาตรฐานและประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาเป็ น ผู้ เ ขี ย นรายงานการประเมิ นตนเอง โดยมี อ ธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในตัวบ่งชีด้ ังกล่าว
นอกจากนั้ น รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิท ยาลัย ได้นาเสนอเกี่ย วกับ คาสั่ง
มหาวิท ยาลั ย ที่ ๑๐๑๘ น่ าจะมีก ารปรั บ ปรุ งผู้ รับ ผิดชอบการเขี ย นตัวบ่ งชี้ เ พื่ อให้ ก ารด าเนิ นงานมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ประชุมได้เสนอผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชีด้ ังนี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
ผูด้ ูแลรับผิดชอบ : ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนา
สมศ. ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
สมศ. ที่ ๓ ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
สมศ. ที่ ๔ ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูด้ ูแลรับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สมศ.ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
สมศ.ที่ ๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
สมศ.ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูด้ ูแลรับผิดชอบ : ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สมศ. ที่ ๘ การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ผูด้ ูแลรับผิดชอบ : ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

สมศ. ที่ ๙ การเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูด้ ูแลรับผิดชอบ : ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สมศ.ที่ ๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ.ที่ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผูด้ ูแลรับผิดชอบ : ผูอ้ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ. ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
(ประเมินเฉพาะระดับสถาบัน)
สมศ. ที่ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหารสถาบัน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูด้ ูแลรับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการงานสภามหาวิทยาลัย
สมศ. ที่ ๑๔ การพัฒนาคณาจารย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานบริหารงานบุคคล
ผูด้ ูแลรับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
สมศ. ที่ ๑๕ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ผูด้ ูแลรับผิดชอบ : ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
สมศ.ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
สมศ.ที่ ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
(ประเมินเฉพาะระดับสถาบัน)
สมศ.ที่ ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
สมศ.ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน
สมศ. ที่ ๑๘ ผลการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ผูด้ ูแลรับผิดชอบ : ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประกันคุณภาพภายใน ในปีต่อไป หน่วยงานระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน ควร
มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันเพื่อสร้างความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๖.๒ ให้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภายนอกวงรอบ
ที่ ๓ ในระดับสถาบัน
๖.๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ และ ๑๓ สภามหาวิทยาลัยกาลังดาเนินการปรับเปลี่ยนการประเมินจาก
ระดับคุณภาพ เป็นคะแนนการประเมินในระดับ ๑ – ๕ คะแนน เพื่อใช้ในการรายงานผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุม :
เวลา ๑๖.๐๐ น.

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

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุต)ิ

