รายงานสรุปมติการประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
---------------------------------------------------------------มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๑. การแบ่ งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบทีส่ าม
ตามที่ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. (องค์การมหาชน) ได้
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็ น ๖ กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่ม ๑ วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ๒ สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี
ข (๑) สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
ข (๒) สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี และพัฒนาสังคม
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
ค (๑) สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจยั
ค (๒) สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริ ญญาตรี
กลุ่ ม ง สถาบัน ที่ เ น้น การวิจยั ขั้น สู งและผลิ ตบัณ ฑิ ตระดับบัณ ฑิ ตศึ ก ษา โดยเฉพาะระดับ
ปริ ญญาเอก
มติที่ประชุม มหาวิทยาลัยได้คดั เลือก กลุ่ม ข (๒) สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีและพัฒนาสั งคม

๒. มาตรฐานและตัวบ่ งชี้ของการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ สาม และการกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ ละ
ตัวบ่ งชี้
มาตรฐานที่ ๑ ด้ านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งาน

นา้ หนัก
(๓๐%)

ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้

๑๐

กองนโยบายและแผน

๑๐

คณะทุกคณะ

๑๐

สถาบันวิจยั และพัฒนา

ทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่สอบใบ
ประกอบวิ ช าชี พ ที่ ผ่า นในครั้ งแรก ต่ อ จ านวนผูเ้ ข้า สอบ
ทั้งหมด
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑.๓ ระดับคุณภาพของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
และระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ ประเมินโดยผูป้ ระกอบการ/ผูใ้ ช้บณั ฑิต / อาจารย์ที่
ปรึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ ที่ ๒.๑ ร้ อยละของผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
refereed journal ในระดับชาติหรื อนานาชาติ หรื องาน
สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อนานาชาติต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจยั ประจา
ตัวบ่ งชี้ ที่ ๒.๒ ร้ อยละของงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่
นามาใช้อนั ก่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนา
ทางวิชาการโดยได้รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่ออาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมด

นา้ หนัก
(๑๕%)

ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้

๔

สถาบันวิจยั และพัฒนา

๔

สถาบันวิจยั และพัฒนา

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๒.๓ ร้ อ ยละของผลงานวิ ช าการที่ ไ ด้รั บ รอง
คุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ต่ออาจารย์ประจา/นักวิจยั
ประจา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๒.๔ ร้อยละของการศึกษาวสิ จยั เพื่อสร้างความ
เป็ นเลิ ศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

๔

สถาบันวิจยั และพัฒนา

๓

สถาบันวิจยั และพัฒนา

มาตรฐานที่ ๓ ด้ านการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓.๑ ระดับความสาเร็ จของการบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามแผนงาน กิจกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่น และสั งคม
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๓.๒ ระดับ ความส าเร็ จ ในการน าความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์จากการให้บริ การวิชาการใช้ในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๓.๓ ระดับ ความส าเร็ จ ของการเรี ยนรู ้ แ ละ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตัวบ่ งชี้ที่ ๓.๔ ระดับความสาเร็ จของการส่ งเสริ มและสื บ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวบ่ งชี้ ที่ ๓.๕ ระดับความสาเร็ จในการเสริ มสร้ างความ
เข้มแข็งของวิชาชี พครู และประสิ ทธิ ผลของการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สม
กับการเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพชั้นสูง

นา้ หนัก
(๒๕%)

ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้

๕

คณะทุกคณะ

๕

คณะทุกคณะ

๕

คณะทุกคณะ

๕

คณะทุกคณะ

๕

คณะครุ ศาสตร์

มาตรฐานที่ ๔ ด้ านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้

นา้ หนัก
(๕%)

ตัวบ่ งชี้ที่ ๔.๑ ระดับความสาเร็ จของระบบและกลไกในการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ น ให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็ นส่ ว น
หนึ่งของการจัดการเรี ยนการสอน

๒

ตัวบ่ งชี้ที่ ๔.๒ ระดับความสาเร็ จของกิจกรรมนักศึกษาใน
การอนุรักษ์พฒั นาศิลปะและวัฒนธรรม

๒

ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้
สถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม /
กองพัฒนานักศึกษา
สถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม /
กองพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่ งชี้ที่ ๔.๓ ระดับความสาเร็ จในการส่ งเสริ มพัฒนาและ
การจัดการอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์บนพื้นฐานศิลปะและ
มรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

๑

สถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม /
กองพัฒนานักศึกษา

มาตรฐานที่ ๕ ด้ านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบ่ งชี้
ตัว บ่ ง ชี้ ที่ ๕.๑ ระดับ ความส าเร็ จ ของสภาสถาบัน ในการ
ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๕.๒ ระดับความสาเร็ จของผูบ้ ริ หารในการบริ หาร
และการจัด การให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายตามแผนกลยุท ธ์ แ ละ
แผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ ๕.๓ ระดับคุณภาพของคณาจารย์โดยรวม

นา้ หนัก
(๑๕%)

ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้

๔

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

๓

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

๔

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

๕.๓.๑ ค่าเฉลี่ยคุณวุฒิทางการศึกษา

(๒)

๕.๓.๒ ค่าเฉลี่ยคุณวุฒิทางวิชาการ

(๒)

๔

ตัวบ่ งชี้ ๕.๕ ระดับความสาเร็ จของการพัฒนาสถาบันให้
บรรลุเป้ าหมายตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มาตรฐานที่ ๖ ด้ านการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ ๖.๑ ระดับความสาเร็ จของระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพทั้งระดับสถาบัน ระดับคณะวิชา และระดับ
หลักสู ตรและการสอนซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
บริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก
ตัวบ่ งชี้ที่ ๖.๒ ผลการประเมินการประกันและการพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง (ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ. .....ฉบับใหม่)
(ใช้ผลประเมินของต้นสังกัด)
ตัวบ่ งชี้ที่ ๖.๓ ประสิ ทธิ ผลและผลลัพธ์ของระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายในต่ อ การเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารและการ
จัดการและการสอนและต่อผลการจัดการศึกษาของคณะวิชา
และสถาบันอุดมศึกษา

นา้ หนัก
(๑๐ %)

ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้

๓

สานักมาตรฐานการศึกษา

๓

สานักมาตรฐานการศึกษา

๔

สานักมาตรฐานการศึกษา

๓. การแต่ งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุมได้จดั ทา (ร่ าง) คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย จานวน ๔ ชุด ดังนี้
ชุ ดที่ ๑ (ร่ าง) คณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชุ ด ที่ ๒ (ร่ า ง) คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพ ระดับ คณะ / ส านัก / สถาบัน มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
เชียงใหม่
ชุ ดที่ ๓ (ร่ าง) คณะกรรมการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๔. มอบหมายให้กองนโยบายและแผน ประสานกับหน่ วยงานขอรายชื่ อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิ ทยาลัย ในชุ ดที่ ๒ ชุ ดที่ ๓ และ ชุ ดที่ ๔ เพื่อจัดทาคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยต่อไป

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

ลงชื่อ.................................................
(ผศ.ไพศาล สิ ทธิเลิศ)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

