รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุม ชัน้ ๓ อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
๑. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี
๒. ผศ.ไพศาล
สิทธิเลิศ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๓. ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
๔. ผศ.จันทร์เพ็ญ ชาติพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีดูแลงานประชาสัมพันธ์
๕. ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
๖. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๗. ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๘. ผศ.สุกัญญา คานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๙. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๐. ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ
ตัวแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๑. อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
๑๒. ผศ.มนตรี ศิริจันทร์ชนื่
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๓. อ.วีรพล เชาว์ลักษณ์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๑๔. ผศ.วนิดา ถึงแสง
รองคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
๑๕. น.ส.ดารารัตน์ ไชยาโส
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
๑๖. นางสุนี
พนันตา
ผู้อานวยการกองกลาง
๑๗. นางพรศรี ขันไชย
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๑๘. นางสาวณัฐชยาน์ สมาเกตุ สถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๙. น.ส.พยอมรัก กันติยะ
งานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา
๒๐. นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
๒๑. นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
๒๒. น.ส.วิลาวัลย์ หน่อคาศักดิ์ กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี

เริ่มประชุม :
เวลา ๑๕.๓๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดประชุม และได้
มอบหมายให้ ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดาเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
๑.๑ สรุ ปผลการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงในที่ประชุมเรื่องคะแนน
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผลการดาเนินงานได้คะแนนรวมทั้งหมด ๓.๓๒๕๓ คะแนน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ (ร่าง) คารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ ได้ช้แี จงในที่ประชุม เกี่ยวกับการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิ ทยาลัย ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แบ่งออกเป็น ๔ มิติ จานวนตั วชี้วัดทั้งหมด ๑๘
ตัวชี้วัด ดังนี้
มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ แบ่งออกเป็น ๕ ตัวชี้วัดได้แก่
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายที่
สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้ง วัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา
๓.๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒ ระดับความสาเร็จของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น
๓.๓ ระดับความสาเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาประเทศ
๓.๔ ระดับความสาเร็จของการเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บั ณฑิตและความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน / รายจ่ายภาพรวม
/ เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑๒ ระดั บ คุ ณ ภาพของการก ากั บ ดู แ ลตามหน้ า ที่ แ ละบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยและการถ่ายทอด เป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้าง
คุณค่า
มติที่ประชุม :
รับทราบ

๑.๓ โครงการที่รองรับการประเมินผลการปฏิ บัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓
ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ ได้ช้แี จงในที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการที่จะดาเนินงานเพื่อประกอบ
ในตัวชี้วัดที่ ๓ ได้แก่
๓.๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. โครงการพัฒนาวิชาชีพครูแบบครบวงจรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
ผู้รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์
๓.๒ ระดับความสาเร็จของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น
๑. โครงการประเมิ น การพั ฒ นาศิ ล ปะการแสดงของล้ า นนาอนุ รั ก ษ์ ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. โครงการเผยแพร่รูปแบบการจัดการองค์ความรู้ สู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา
๓.๓ ระดั บความส าเร็ จของการพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยให้ มี ความเป็ นเลิ ศทางด้ านภาษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาประเทศ
๑. โครงการจัดประชุมวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยนานาชาติ
๓.๔ ระดับความสาเร็จของการเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทางศิ ลปวัฒนธรรมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมด้านการเรียนรู้
นันทนาการในวิทยาเขต สะลวง – ขี้เหล็ก
ผู้รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและอบรมในชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและพลังงานทดแทน
ผู้รับผิดชอบ สถาบันสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย

มติที่ประชุม :
ให้แต่ละหน่วยงาน ได้ดาเนินการตามที่โครงการที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งจัดเตรียม
เอกสารให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สานักงาน ก.พ.ร.
๑.๔ การกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดและหน่วยงานผู้จัดทาข้อมูล
ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ ได้กล่าวในที่ ประชุมในการกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด โดยในที่
ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยกาหนดดังนี้
- อธิการบดี เป็นผู้ดูแลภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
- ให้มีรองอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละมิติ พร้อมทั้งเป็นประธานในการกากับ
ดูแลแต่ละมิติด้วย
- คณบดี ผู้อานวยการ เป็นผู้ร่วมในการดาเนินงานแต่ละตัวชี้วัด
นอกจากนั้น ยังกาหนดให้มีการประชุมการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นประจา
ทุกเดือน
มติที่ประชุม :
๑. มิติที่ประชุมเห็นด้วยในการจัดตั้งคณะทางาน
๒. กาหนดให้มีการประชุมของ ก.พ.ร. เป็นประจาทุกเดือน
๑.๕ คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับคาสั่ง แต่งตั้งคณะทางานในการจัดทาคา
รับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา ไม่มี การกาหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละมิติ ทาให้การดาเนินงานขาดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง จึงขอปรับปรุงคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดดังนี้
มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประธานผู้ดูแลรับผิดชอบมิติที่ ๑ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพ
ประธานผู้ดูแลรับผิดชอบมิติที่ ๒ : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธภาพของการปฏิบัติราชการ
ประธานผู้ดูแลรับผิดชอบมิติที่ ๓ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาสถาบัน
ประธานผู้ดูแลรับผิดชอบมิติที่ ๔ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม :
๑. มอบให้กองนโยบายและแผน จัดทา (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัยการแต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อจัดทาการจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชากร ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกาหนดตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาได้นาเสนอ
๒. ให้ น า (ร่ า ง) คณะท างานฯ ดั ง กล่ า ว เข้ า สู่ ที่ ป ระชุ ม คณะกร รมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนาเป็นผู้นาเสนอในที่ประชุม
๑.๖ การรายงานผลการจัดทาข้อมูลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน
ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้กล่าวในที่ประชุมเรื่อง
การจัดส่งรายงานผลการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ว่า ตามที่สานักงาน
ก.พ.ร. ได้จัดส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยได้จัดส่งรายงานผลการจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอง ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
นั้น มหาวิทยาลัยขอให้ผ้รู ับผิดชอบได้จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้กับทาง
กองนโยบายและแผน เพื่อที่กองนโยบายและแผนจะได้สรุปเป็นรายงานและนาส่งให้กับทางสานักงาน
ก.พ.ร. ต่อไป
มติที่ประชุม :
๑. กาหนดให้ผรู้ ับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดได้จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง รอบ ๑๒
เดือนให้กับกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒. ให้กองนโยบายและแผน สรุปรายงานผลการประเมินตนเอง รอบ ๑๒ เดือน และจัดส่ง
ให้กับสานักงาน ก.พ.ร. ให้ทันภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑.๗ ตัวอย่างการรายงานผลตามแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ
ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้กล่าวว่าการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานนั้นให้เขียนการรายงานตามรูปแบบรายงานที่มหาวิทยาลัย
กาหนด โดยสามารถดูตัวอย่างได้จากเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๑.๗ และหน่วยงานสามารถ
ดาวน์โ หลดแบบฟอร์ม และตั วอย่ างการรายงานผลฯ ได้ จากหน้ าเว็ บไซต์ก องนโยบายและแผน ที่
www.plan.cmru.ac.th
มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ ๔ เรื่องระดมความคิด
ไม่มี
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอพิจารณาดาเนินการ
ไม่มี
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุม :
เวลา ๑๗.๐๐ น.

ลงชื่อ ................................................ผู้บันทึกการประชุม
(นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น)

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ)

