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รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชัน้ ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา
-------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
๑. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
อธิการบดี
๒. ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ
ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
๓. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔. ผศ.สุกัญญา คานวนสกุณี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๕. รศ.อุไรวรรณ คาไทย
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๖. อาจารย์รักคุณ ปัญญาวุธาไกร
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๗. อาจารย์สาโรจน์ สอาดเอี่ยม
คณะครุศาสตร์
๘. อาจารย์สลิสา พันชนะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๙. อาจารย์พิษณุ สุขเสริฐ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๐. อาจารย์วิภาวี ศรีคะ
คณะวิทยาการจัดการ
๑๑. ผศ.ทิพยา สิงหลักษณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๒. ดร.วัชรี หาญเมืองใจ
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนฯ
๑๓. อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
๑๔. อาจารย์พิชัย ระบอบ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๕. ผศ.สุชานาฎ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
๑๖. อาจารย์ ดร.วชิรา เครือคาอ้าย
บัณฑิตวิทยาลัย
๑๗. อาจารย์ศริ ิกรณ์ กันขัติ์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๘. นางสุนี พนันตา
ผู้อานวยการกองกลาง
๑๙. นางพรศรี ขันไชย
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๒๐. นายดุษฎี สารประดิษฐ์
หน่วยตรวจสอบภายใน
๒๑. น.ส.กรรณิการ์ คาหล้า
คณะครุศาสตร์
๒๒. น.ส.ณัฐนันท์ โสภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒๓. น.ส.นิพพิชฌน์ เบ็จกรรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๔. น.ส.สายฝน กาวี
คณะวิทยาการจัดการ
๒๕. น.ส.เกื้อกูล ปุ๊ดผาม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2
๒๖. น.ส.อรกมล สุวรรณประเทศ
๒๗. น.ส.วลีลักษณ์ รินดวงดี
๒๘. น.ส.รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
๒๙. น.ส.กัญญารัตน์ จานงวงษ์
๓๐. น.ส.ดารารัตน์ ศิริลาภา
๓๑. น.ส.ปนัดดา โตคานุช
๓๒. นายณัฐพงษ์ ใจนันตา
๓๓. น.ส.ปราณิศา จันทร์มา
๓๔. น.ส.นภัสนันท์ ชัยภักดี
๓๕. นางสุมาลี แก้วไสย
๓๖. นางสาวณัฐชยาน์ สมาเกตุ
๓๗. นายปรัชญา ไชยวงค์
๓๘. นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์
๓๙. นายมารุต เปีย่ มเกตุ
๔๐. นายประชา ทองนา
๔๑. น.ส.อัมพวา รินสินจ้อย
๔๒. นายนราธิป ปากหวาน
๔๓. น.ส.พยอมรัก กันติยะ
๔๔. นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
๔๕. นางกัญชลี หมูฝั้น
๔๖. น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาลัยนานาชาติ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี

เริ่มประชุม :
เวลา ๐๙.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดประชุม และได้
แจ้งเพื่อทราบในการประชุม ดังนี้
๑. การจัดตั้งหน่วยงานการประกันคุณภาพ ได้มีการเตรียมเสนอโครงสร้างการปรับเปลี่ยน
งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เป็น หน่วยงานประสานด้านการประกันคุณภาพ ซึ่ง
กาลังอยู่ในขั้นตอนการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา การที่จัดเป็นหน่วย
ประสานงานนั้นเนื่องจากเพราะงานการประกันคุณภาพได้มีการกระจายไปสู่หน่วยงาน
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ต่างๆ ทั้งในระดับคณะ สานัก สถาบั น การดาเนินงานการประกันคุณภาพจะเน้นงาน
ประสานให้หน่วยงานภายในเป็นฝ่ายดาเนินงาน
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพ รับผิดชอบ/กากับดูแลงาน ๓ งาน
และมีหน่วยงานในกากับอีก ๑ หน่วยงาน คือ งานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก,
งานการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และ งานการบริหารความเสี่ยง
ส าหรั บ หน่ ว ยตรวจสอบภายเป็ น หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ใ นการก ากั บ ของผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพซึ่งขึ้นตรงต่ออธิการบดี
๓. บุคลากรในหน่วยงานการประกันคุณภาพ ในปัจจุบันยังขาดบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
ดูแลระบบ มีการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิ ทธิภาพมาก
ที่สุด
จากนั้น ได้มอบหมายให้ ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑.๑ ผลการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพชี้แจงในที่ประชุม
เรื่องผลการประเมินการปฏิบัติร าชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งผลการดาเนินงานได้คะแนนรวมทั้งหมด ๓.๓๖๖๐
คะแนน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๒ ค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีงานประกันคุณภาพ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับผล
การประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แบ่งออกเป็น ๔
มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ คะแนน ๑.๓๑๕๑
มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพ
คะแนน ๐.๓๕๐๐
มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ คะแนน ๐.๒๑๖๙
มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาสถาบัน
คะแนน ๑.๓๗๐๐
รวมทั้ง ๔ มิติ
คะแนน ๓.๒๕๒๐
นอกจากนั้นในที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือ เกี่ยวกับผลการจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมามีหลายตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าที่คาดไว้ ไม่ว่า จะเป็น
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ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๘ สาเหตุเนื่องจากการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารใหม่ และมีการปรับเปลี่ยน
เกณฑ์การประเมินที่มีความยากขึ้นกว่าเดิม ทาให้ผลการประเมินได้ต่ากว่าที่คาดหวังไว้
มติที่ประชุม :
รับทราบ
๑.๓ แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๓
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้นาเสนอ
แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยงานประกันคุณภาพในปีน้ีจะ
จัดเป็นแบบวงจร Deming คือเป็นแบบ PDCA และถ้าคณะนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพใน
ระดับคณะ ก็ควรดาเนินการในระบบเดียวกัน เพื่อที่จะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพนี้ ในส่วนของการวางแผน (Plan) มีกิจกรรมจานวน ๘
กิจกรรมด้วยกันได้แก่
๑. ทบทวนผลที่ได้จากการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งได้มีการนาเสนอให้กับผู้บริหารได้รับ
ทราบเรียบร้อยแล้ว
๒. ประชุม/กาหนดนโยบายและจัดทาแผนงานประกันคุณภาพ
๓. ประชุม/แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย
๔. ประชุม /แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
๕. ประชุม/จัดทาคู่มือประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
๖. ประกาศหลั ก เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพตามตั ว บ่ ง ชี้ ใ นระดั บ คณะ และหน่ ว ยงาน
สนับสนุน
๗. อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
๘. ประชุมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการประกันคุณภาพในตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบของ สกอ. และสมศ. แก่คณาจารย์และ
บุคลากรภายใน
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ในส่วนของการดาเนินงานจัดทา (Do) มีกิจกรรมจานวน ๗ กิจกรรมด้วยกันได้แก่
๑. มหาวิทยาลัยจัดทาคู่มือประกันคุณภาพภายในและคณะจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ
ของคณะ หน่วยงานสนับสนุน ซึ่งกาลังอยู่ในระหว่างการดาเนินงานจัดทาคู่มือจะเสร็จสิ้น
ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓
๒. จัดส่งคู่มือประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยให้กับคณะ หน่วยงานสนับสนุนได้ นาไป
ปฏิบัติ
๓. อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจคู่มือประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จะมีการดาเนินงาน
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๔
๔. จัดอบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ให้
สามารถใช้ร่วมกันได้ (FIS, CHEQA online) ซึ่ง สกอ. กาลังพัฒนาระบบอยู่ในขณะนี้
๕. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลระยะ ๑๒ เดือน (มิ.ย. ๒๕๕๓-พ.ค. ๒๕๕๔) ในระบบ FIS
๖. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพภายในเดิมและเสริมสร้างผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในเพิ่มขึ้นมาใหม่ จะมีการอบรมพัฒนาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗. เสริมสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและ
ระหว่างมหาวิทยาลัย ในระดับมหาวิทยาลัยนั้นขอให้แต่ละหน่วยงานได้สร้างเครือข่าย
ระหว่างคณะ ศูนย์ สานัก สถาบัน เพื่อที่จะได้เป็นการศึกษาแนวทางการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพจากหน่วยงานที่ทาได้ดีแล้ว สาหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยนั้นได้
มีการรวมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จานวน ๓ แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ ลาปาง
อุตรดิตถ์ มีการจัดประชุมปรึกษาหารือกันในการดาเนินงานประกันคุณภาพผ่านไปแล้ว
๓ ครั้ง
ในส่วนของการดาเนินงานตรวจสอบ (Check) มีกิจกรรมจานวน ๖ กิจกรรมด้วยกันได้แก่
๑. ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดทา SAR
และเตรียมการประเมินระดับคณะ ภาควิชาหรือ
สาขาวิชา และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับภาควิชา หรือสาขาวิชา
๒. ประเมินระดับภาควิชา หรือสาขาวิชา
๓. คณะนาผลการประเมินระดับภาควิชาหรือสาขาวิชามาจัดทา SAR บนระบบ Cheqa online
และเตรียมการประเมินระดับคณะ
โดยให้คณะแต่ละคณะเป็น ผู้ดาเนิน การ โดย
ประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จะเป็นผู้ประสานงาน
๔. ประเมินระดับคณะ หน่วยงานเทียบเท่าบนระบบ Che qa online
๕. สถาบันนาผลการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่ามาจัดทา SAR บนระบบ Che
qa online และเตรียมการประเมินระดับสถาบันและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินระดับ
สถาบัน
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๖. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ Che qa online และนาผลการประเมินเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในวงรอบต่อไป
ในส่วนของการดาเนินงานปรับปรุงแก้ไข (Action) มีกิจกรรมจานวน ๒ กิจกรรมด้วยกันได้แก่
๑. ผู้บริหารนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
(รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานหรือปรับแผนกล
ยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี หรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณในระยะ
ต่อไป
๒. มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ส่ ง รายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
(ประกอบด้วย SAR และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และระดับสถาบัน) ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกาผ่านระบบ CHE QA Online
และหน่วยงานต้นสังกัด (ภายใน ๑๒๐ วันนับจากสิ้นปีการศึกษา)
แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ ในส่วนของการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ในส่วนของ
ขั้นการวางแผน (Plan) มีกิจกรรมดังนี้
๑. สานักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ
๒. มหาวิทยาลัยเสนอตัวชี้วัด น้าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
๓. สานักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔. เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคารับรอง
ขั้นการดาเนินงาน (Do) มีกิจกรรมดังนี้
๑. การส่งคารับรองการปฏิบัติราชการ สถาบันอุดมศึกษาส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self
Assessment Report) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) จานวน ๒ ชุด
และแผ่นบันทึกข้อมูล ๑ แผ่น ให้สานักงาน ก.พ.ร
ขั้นการตรวจสอบ (Check) มีกิจกรรมดังนี้
๑. สานักงาน ก.พ.ร. ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ (Site visit I : Pee - Evaluation)
๒. สานักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ สถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ ๒
(Site visit II : Post - Evaluation)
ขั้นการปรับปรุง แก้ไข (Action) มีกิจกรรมดังนี้
๑. จัดทาแผนปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
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มติที่ประชุม :
๑. ขอให้ ป รั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารประกั น คุ ณ ภาพในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ คณะ เนื่ อ งจากระยะเวลามี ค วามเหลื่ อ มล้ ากั น และให้ มี ก าร
ปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
๑.๔ แนวทางการดาเนินงานและการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE) และการจัดทารายงานการประเมินตนเองและ
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้กล่าวในที่ประชุม
เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลผ่านระบบ Cheqa Online ด้วยเหตุที่ คณะกรรมการประเมินการประกัน
คุณภาพจะตรวจข้อมูลการประกันคุณภาพผ่านระบบ Cheqa Online เท่านั้น ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงาน
คณะได้กรอกข้อมูลผ่านระบบ Cheqa Online
โดยระบบ Cheqa Online ตามตัวบ่งชี้ใหม่นี้ ทาง สกอ. กาลังพัฒนาระบบ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จ
สิ้นในเดือน มกราคม ๒๕๕๔ นี้ และมหาวิทยาลัย จะได้จัดอบรมการกรอกข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบ CheQa online ต่อไป
นอกจากนั้นได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับระบบ FIS ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากระบบ FIS ไม่
มีความเคลื่อนไหวของข้อมูล และระบบมีปัญหาและข้อผิดพลาดหลายประการ จะมีแนวทางในการ
ดาเนินการอย่างไร เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และมีความเคลื่อนไหวของข้อมูลอยู่ตลอดเวลา พร้อม
กันนั้นควรมีคณะกรรมการขับเคลื่อนในการดาเนินงานระบบ FIS โดยให้งานมาตรฐานคุณภาพ
อุดมศึกษาร่วมกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานงานและปรึกษาหารือ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างบังเกิดผล
มติที่ประชุม :
๑. จัดอบรมการกรอกข้อมูล CheQa online ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๓ นี้ โดยใช้ระบบเดิม เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติในการกรอกข้อมูลการประกันคุณภาพ
แก่ผ้ทู ี่เกี่ยวข้อง
๒. การใช้ข้อมูล Common data set ให้ใช้ข้อมูลตามหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ อาทิ
ข้อมูลบุคลากร ให้ใช้ฐานข้อมูลจากงานบริหารงานบุคคล, ฐานข้อมูลนักศึกษาให้ใช้ข้อมูล
จากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยให้แยกเป็นในระดับคณะด้วย
๓. จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยในการนาข้อมูลมาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อจะได้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อการใช้ ข้อมูลชุดเดียวกัน โดยให้แต่ละหน่วยงานได้มีการปรับปรุง
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ข้อมูลเป็นระยะ ๆ อาจจะเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยเป็น
ปัจจุบันมากที่สุด
๔. จัดอบรมหรือจัดประชุมเกี่ยวกับระบบ FIS ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนระบบ FIS ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑.๕ การสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมื อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาระหว่ างมหาวิ ทยาลั ย
ภาคเหนือ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ไ ด้ ท าความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ๓ แห่ง (ลาปาง, อุตรดิตถ์, เชียงใหม่) สร้างเครือข่าย “การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ซึ่งได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปเป็นที่เรียบร้อย
แล้วจานวน ๓ ครั้ง ครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ จัดโดยมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เชียงใหม่
ในความร่วมมือดังกล่าวเป็นต้นแบบที่ดีสาหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนล่าง ซึ่งมีความประสงค์เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติมจานวน
๔ แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)
เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ มหาวิ ท ยาลั ย พิ บู ล สงครามได้ จั ด ประชุ ม เครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือขึ้น โดยมีมติในที่ประชุมร่วมกัน ดังนี้
๑) ทาความตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ (MOU) โดยจัดแบ่ง MOU สาหรับ
เครือข่ายนักศึกษา และ MOU เครือข่ายงานประกันคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย
(มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน, กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ) และอีก ๑ กลุ่มใหญ่
(กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ) ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างเครือข่าย
๒) ให้แต่ละมหาวิทยาลัยกาหนดโครงการ กิจกรรมที่สามารถตอบสนองเกณฑ์ ตัวบ่งชี้
ของ สกอ. และของ สมศ. ได้อย่างครอบคลุม (กิจกรรมเดียวสามารถตอบสนองเกณฑ์ตัวบ่งชี้ได้หลาย
ตัวบ่งชี้) โดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้นจะต้องไม่ซ้ากัน นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และจักได้ทา
เป็ น แผนการด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น ทางการ) หากผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ข้ อ เสนอแนะสามารถจั ด ส่ ง ชื่ อ เรื่ อ ง
โครงการ/กิจกรรมได้ที่ tassamee_sir@psru.ac.th หรือ tassaneesir@gmail.com
มติที่ประชุม :
รับทราบ
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๑.๖ รายงานผลการดาเนินโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกั นคุณภาพ ได้ชี้แจงการจัด
อบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โดยได้สรุปที่สาคัญ ดังนี้
ผู้เข้าอบรมจานวนทั้งหมด ๔๑๘ คน
ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๑ สาหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายข้อนั้น ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๓.๕๓ – ๓.๗๖ ซึ่งสามารถเรียงลาดับค่า
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
ลาดับที่ ๑ ด้านเนื้อหา ( X ) = ๓.๗๖
ลาดับที่ ๒ ด้านสถานที่และบริการอื่น ๆ ( X ) = ๓.๗๕
ลาดับที่ ๓ ด้านเอกสารประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม ( X ) = ๓.๗๒
ลาดับที่ ๔ ด้านวิทยากร ( X ) = ๓.๗๑
ลาดับที่ ๕ ด้านระยะเวลาในการอบรม / สัมมนา ( X ) = ๓.๕๓
ข้อเสนอแนะ
การจัดประชุม สัมมนา ครั้งนี้ มีผ้ตู อบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะทางานดังนี้
๑. ให้มีการจัดอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในระดับ คณะและ
สาขาวิชา เพื่อความชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติตามตัวชี้วัดแต่ละตัวที่ สกอ., สมศ, และ ก.พ.ร.
กาหนด
๒. ระยะเวลาควรจัดมากกว่านี้ เพราะการประเมินคุณภาพมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
๓. เพิ่มระยะเวลาในการอบรมในเรื่องประกันคุณภาพภายในให้มากกว่านี้ วิทยากรจะได้ลง
รายละเอียดมากกว่านี้
๔. จัดทาเอกสารหมายเลข ๑,๒,๓ เพื่อสะดวกในการศึกษาขณะวิทยากรบรรยาย
๕. ผู้บรรยาย(วิทยากร) มีความรู้ความสามารถ แต่กระบวนการถ่ายทอดไม่มีความดึงดูดใจหรือ
ทาให้ผู้ฟังสนใจเท่าที่ควร อาจเนื่องจากโทนเสียงที่ใช้ในการบรรยายราบเรียบเกินไป
๖. สถานที่ไม่เพียงพอ และค่อนข้างคับแคบเกินไป
มติที่ประชุม :
รับทราบ
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๑.๗ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้กล่าวว่า ได้รับ
หนังสือจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวด
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ส าหรั บ ปี น้ี นั้ น ทาง สกอ.ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ กั บ ทาง
มหาวิ ทยาลัยรับ ทราบแต่มหาวิท ยาลัยไม่ได้ สมัครเข้าประกวดเนื่องจาก ระยะเวลาในการเข้ าร่วม
ประกวดนั้นเลยกาหนดไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ พร้อมกันนั้นได้ชี้แจงว่า ในปีต่อไป
หากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมอาจสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๘ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้ปรับปรุง คู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก ฉบับเดือนพฤศจิกายน
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้นาเสนอรายงาน
การประชุมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๔.๑.๑ การก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตาม
องค์ประกอบคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการ (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ในจัดทารายงานการประเมินตนเองของคณะ และหน่วยงานสนับสนุน (ดาเนินการผ่านระบบ
ออนไลน์ )
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้นาเสนอตังบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบ โดยทางงานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา ได้
จัดทาตัวบ่งชี้ตามเอกสารประกอบ โดยได้กาหนดให้หน่วยงานระดับคณะ จัดทาการประกันคุณภาพทุก
องค์ประกอบ ทุกตัวบ่งชี้
สาหรับหน่วยงานสนับสนุนนั้น ให้จัดทาการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ ๑,๗,๘,๙ แต่
ถ้าหน่วยงานในมีภารกิจที่ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาก็จะต้องเลือก
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งองค์ประกอบ และ สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒ นธรรม ก็ จ ะต้ อ งเลื อ กองค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บศิ ล ปะวั ฒ นธรรมเข้ า ไปด้ ว ยอี ก หนึ่ ง องค์ ป ระกอบ
นอกจากนั้นต้องเพิ่มองค์ประกอบที่ ๑๐ สถานศึกษา ๓D อีก ๑ องค์ประกอบ
มติที่ประชุม
๑. มอบหมายให้หน่วยงานสนับสนุนประชุมกรรมการในหน่วยงานเพื่อคัดเลือกองค์ประกอบ
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงาน และน าส่ ง ให้ กั บ งานมาตรฐานคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา
เพื่อที่จะได้ทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของแต่ละหน่วยงาน
ต่อไป
๒. มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานระดั บ คณะ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าการประกั น คุ ณ ภาพทุ ก
องค์ประกอบ ทุกตัวบ่งชี้ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓. มอบหมายให้ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ดู แ ลหลั ก พร้ อ มทั้ ง ก ากั บ
องค์ประกอบที่ ๑๐ สถานศึกษา ๓D
๔.๑.๒ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA ONLINE)
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้กล่าวเกี่ยวกับ
ตารางก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามรายองค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ นั้ น ให้ ห น่ ว ยงานกลั บ ไปประชุ ม เพื่ อ
พิจารณา ทบทวน ทั้งในระดับคณะและระดับ สานัก สถาบัน ศูนย์ และนาส่งข้อมูลให้กับงานมาตรฐาน
คุณภาพอุดมศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน แต่คณะกรรมการไม่ได้ครอบคลุมถึงระดับผู้บริหาร จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานอีกหลายชุดเมื่อโครงสร้างหน่วยงานได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
มติที่ประชุม
มอบหมายให้หน่วยงานทั้งในระดับคณะ และ หน่วยงานสนับสนุน พิจารณาตารางกาหนด
ผู้รับผิดชอบตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และนาส่งให้กับงานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา
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๔.๑.๓ (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้นาเสนอ (ร่าง)
คู่มือประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้
- คานา
- สารบัญ
- สารบัญภาพ
- สารบัญตาราง
- บทที่ ๑ การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- บทที่ ๒ กระบวนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- บทที่ ๓ องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ
- บทที่ ๔ การจัดทารายงานการประเมินตนเอง
- บทที่ ๕ การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มติที่ประชุม
๑. มอบหมายให้งานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา ได้จัดทาคู่มือในระดับคณะและหน่วยงาน
สนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น โดยแยกให้ ค ณะจ านวน ๑ เล่ ม และ หน่ ว ยงาน
สนับสนุน ๑ เล่ม
๒. ให้หน่วยงานสนับสนุนได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้ เพื่อให้ใช้ร่วมกันไป
ในทิศทางเดียวกัน
๔.๑.๔ รูปแบบการดาเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๓ ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้หารือในที่ประชุม
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีการศึกษาที่ผ่ านมา พร้อมทั้ง
กาหนดแนวทางในการปรับปรุงการประเมิ นการศึกษาภายใน ในปีการศึกษานี้ควรเป็นไปในทิศทางใด
และใช้ระยะเวลาในการประเมินทั้งหมดกี่วัน กรรมการประเมินมีทั้งหมดกี่คน
ในที่ป ระชุม ได้ เ สนอว่ า ควรใช้ คณะกรรมการเป็น ชุดเดี ยวแต่ใ ห้ ประเมิน ทุกคณะ สาหรั บ
หน่วยงานสนับสนุนก็ให้ใช้คณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง ส่วนระยะเวลาในการประเมิน อาจจะแบ่งเป็น
ช่วงเวลาในการประเมิน เพื่อให้สะดวกต่อผู้ประเมินและผู้รับประเมิน
การเพิ่มเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนั้น สามารถจะเพิ่มเกณฑ์การ
ประเมิ น เข้ า ไปในการประกั น คุ ณ ภาพได้ แต่ ค ณะกรรมการจะไม่ น าคะแนนที่ ไ ด้ ม าคิ ด เพิ่ ม ในตั ว
องค์ ป ระกอบที่ มี อ ยู่ คณะกรรมการจะค านวณเฉพาะตามเกณฑ์ ที่ ท าง สกอ.ได้ ก าหนดไว้ แ ละ
มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินของมหาวิทยาลัยเพื่อให้กับคณะกรรมการ
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ประเมินได้ใช้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันในการประเมิน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ลดความขัดแย้งและความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับประเมิน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑.๕ สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้นาเสนอข้อมูล
จากข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๒ ที่ ผ่ า นมาว่ า
คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง โดยงานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาได้ทาการวิเคราะห์
ออกมาตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๔.๑.๕
มติที่ประชุม
๑. มอบหมายให้คณะ สานัก สถาบัน กอง นาข้อมูลเข้าสู่กรรมการประจาคณะของแต่ละ
คณะ แต่ละหน่วยงาน เพื่อพิจารณารับทราบ
๒. ให้นาข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อได้รบั ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้น
๓. ให้นาข้อมูลเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับทราบ
๔.๑.๖ แผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ได้นาเสนอ
แผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งภายใน
แผนพัฒนานี้ จะมีเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งบประมาณใน
การดาเนิน งาน ระยะเวลาด าเนิน งาน และผู้ รั บผิ ดชอบ ซึ่ ง ขอให้ ห น่วยงานได้ พิจ ารณาข้ อมูล และ
รายละเอียด
มติที่ประชุม
รับทราบ
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๔.๒ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) จาก สมศ.
๔.๒.๑ การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้กล่าวในที่ประชุม
ว่า มหาวิ ทยาลัยได้ มีเ ครือข่ ายการประกัน คุณภาพการศึกษา ซึ่ งเครือข่ายจะมีสองกลุ่ม คือ กลุ่ม
นักศึกษาและกลุ่มหน่วยงาน
ในส่วนของกลุ่มนักศึกษาจะมีเครือข่ายการประกันคุณ ภาพร่วมกัน โดยกองพัฒนานักศึกษา
เป็นเจ้าภาพในการกากับ ดูแล และประสานการดาเนินงานไปยังระดับคณะ เพื่อให้เข้าเป็นส่วนร่วมใน
การดาเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะ
นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาระหว่างสถาบัน และการสร้างเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน โดยได้นาเสนอดังนี้
- คณะ หน่วยงาน เสนอโครงการ กิจกรรมการสร้างเครือข่ายนักศึกษาพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
- คณะ หน่วยงาน เสนอโครงการ กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒.๒ การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม จากสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพ กล่าวถึงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ซึ่งจากนี้ต่อไปจะมีการประชุม
กันอย่างสม่าเสมอ เพื่อที่จะได้ดาเนินงานไปด้วยกัน
ในที่ประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประเมินรอบสาม ในส่วนของงานวิจัย ซึ่งต้องมีการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ ตามวารสารวิจัยต่าง ๆ ในส่วนนี้สถาบันวิจัยและบัณฑิตวิทยาลัย ต้องประสานงานกัน
ในการดาเนินงานให้มีความชัดเจนต่อไป
มติที่ประชุม
๑. ให้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จากส านั ก งาน สมศ. เป็ น ประจ าทุ ก ๆ เดื อ น เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของการ
ดาเนินงาน
๒. ประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับการนาข้อมูลงานวิจัย ไปใช้และจัดทาเป็น
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่อไป

15
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การจัดหานักวิชาการคอมพิวเตอร์รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้แนะนาบุคลากร
ในหน่ ว ยงานมาตรฐานคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา มี จ านวน ๓ คน ซึ่ ง ไม่ มี บุ ค ลากรที่ ท างานด้ า นระบบ
ฐานข้อมูล ทาให้การดาเนินงานในส่วนนี้มีความยุ่งยากและไม่ต่อเนื่อง จึงหารือในที่ประชุมเรื่องการ
จัดหานักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์มาทางานในตาแหน่งดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบและให้ข้อเสนอแนะว่าควรดาเนินงานร่วมกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในส่วนของงานด้านไอที เพื่อที่งานจะได้มีความชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ความชัดเจนในเรือ่ งระยะเวลาในการประเมินประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา
๖.๒ การประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิการและผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน
๖.๓ ตัวบ่งชี้ในการประเมินที่ไม่ชัดเจน ทาให้การประเมินมีความสับสนและเสนอให้มีการจัด
ประชุมอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มิติที่ประชุม
๑. จัดทาแบบสารวจความเข้าใจในตัวบ่งชี้ ที่เป็นปัญหา เพื่อจะได้ทาความเข้าใจให้ตรงกัน
ต่อไป
๒. ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ อธิการบดีจะเดินทางไปประชุมกับสานักงาน สมศ. ซึ่งน่าจะ
ได้รับทราบความชัดเจนด้านตัวบ่งชี้ที่มีปัญหาเพิ่มเติม
๓. ให้มหาวิทยาลัยจัดประชุม บุคลากร ๒ กลุ่ม ได้แก่บุคลากรระดับคณะ ๑ กลุ่ม และของ
สานักอีก ๑ กลุ่ม เพื่อทาความเข้าใจร่วมกันในตัวบ่งชี้และการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ปิดประชุม :
เวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ ................................................ผู้บันทึกการประชุม
(นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น)
ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ)

