รายงานการประชุม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2555
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
--------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
1. ผศ.ดร.พัฒนา
บุญญประภา รองอธิการบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา
2. รศ.พิทยาภรณ์
มานะจุติ
ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
3. รศ.กาญจนา
สิรกิ ุลรัตน์
ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนา
4. ผศ.เยี่ยมลักษณ์
อุดาการ
คณะครุศาสตร์
5. อาจารย์สาโรจน์
สอาดเอี่ยม คณะครุศาสตร์
6. อาจารย์สลิลา
พันชนะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. อาจารย์ลลิดา
วิบูรณ์วัชร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. นางสาวณัฐนันท์
โสภา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. อาจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. นางกนกวรรณ
พวงลังกา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. ผศ.สุกัญญา
คานวณสกุณี คณะวิทยาการจัดการ
12. อาจารย์วิภาวี
ศรีคะ
คณะวิทยาการจัดการ
13. นางสาวฉัตราภรณ์
กาวี
คณะวิทยาการจัดการ
14. อาจารย์ ดร.มงคล
ยะไชย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
15. นางสาวเกือ้ กูล
ปุ๊ดผาม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
16. อาจารย์หริ ัญญา
ยงพานิช
บัณฑิตวิทยาลัย
17. นางสาวปาริฉัตร
ปรารมภ์
บัณฑิตวิทยาลัย
18. อาจารย์พุทธชาด
ยมกิจ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
19. อาจารย์ ดร.นิตยา
สงวนงาม
วิทยาลัยนานาชาติ
20. นายอานนท์
ผัดแปง
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
21. นางปณิตา
ลิม้ สกุล
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
22. นายกฤษณะ
ศิริปุก
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
23. นางสุนี
พนันตา
สานักงานอธิการบดี
24. นางสาวณฌกร
จานงศ์วงษ์ สานักงานอธิการบดี
25. นางสาวจีราวรรณ
คันธวิธูร
สานักงานอธิการบดี
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26. นางพรศรี
27. นางประไพ
28. นางสาวรักษิณา
29. นางศิรเิ พ็ญ
30. นางสาวนันทาวดี
31. นายปรัชญา
32. นางสาวดารารัตน์
33. นางสาววราภรณ์
34. นางสาวนภัสนันท์
35. นางสาวกมลรัตน์
36. นางสาววิภารินทร์
37. นายพีราวัฒน์
38. นางสาวพยอมรัก
39. นางกัญชลี
40. นางสาวจุฬารัตน์
41. นายณรงค์ศักดิ์

ขันไชย
ปรีชา
วงษ์ชัยขันธ์
ผ่อนจตุรสั
คุณศิลป์
ไชยวงศ์
ศิริลาภา
โยธาราษฎ์
ชัยภักดี
แสนใจ
ยุวงค์
เมืองชื่น
กันติยะ
หมูฝนั้
แสงอรุณ
เฮิงโม

สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
งานบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เริ่มประชุม :
เวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ
ผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา รองอธิการบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดการ
ประชุมและได้มอบหมายให้รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.1 กาหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ หน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2554
ตามมติที่ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครัง้ ที่ 1/2555 วันที่ 27 มกราคม 2555
วาระที่ 1.3 ก าหนดการประเมินคุ ณภาพภายใน ระดับ คณะ หน่วยงาน และระดับ สถาบันประจาปี
การศึ ก ษา 2554 นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารเตรี ย มการเป็ น ไปตามแผนที่ ก าหนด รศ.พิ ท ยาภรณ์ มานะจุ ติ
ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้ แจ้งกาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีก ารศึก ษา 2554 ให้ท ราบอี ก ครั้ ง โดยหน่วยงานสายสนั บ สนุน จะรั บ การประเมินในวัน ที่
20 – 22 มิ ถุ น ายน 2555 ระดั บ หน่ ว ยงานที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนจะรั บ การประเมิ น ในวั น ที่
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20 – 21 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจะรับการประเมินในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2555 และ
ระดับคณะจะรับการประเมินในวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2555
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 กาหนดการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง
ตามมติที่ป ระชุ มการประกั นคุ ณภาพการศึก ษาภายใน ครั้ง ที่ 1/2555 วันที่ 27 มกราคม
2555 วาระที่ 1.3 กาหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ หน่วยงาน และระดับสถาบันประจาปี
การศึกษา 2554 มีมติเห็นชอบดังนี้
1. หน่วยงานสายสนับสนุน และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย ให้จัดส่งรายงานประเมินตนเองภายในวันที่
31 พฤษภาคม 2555
2. คณะครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดส่งรายงานประเมินตนเองภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2555
ในการนี้ จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ให้ ค ณะ หน่ ว ยงานได้ จั ด ส่ ง รายงานดั ง กล่ า วมายั ง ส านั ก งาน
มาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามระยะเวลาที่ ก าหนด เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ส่ ง ไปยั ง
คณะกรรมการได้พร้อมกันทั้งหมด ภายในระยะเวลาก่อนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ คือ ไม่น้อยกว่า
2 สัปดาห์
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2554
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด เตรี ย มและประสานคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ ได้ชี้แจงรายชื่อผู้ประเมินว่า ส่วนหนึ่งเป็นบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย และอีก
ส่วนหนึ่งเป็น บุค ลากรจากส่วนงานต่างๆภายในมหาวิท ยาลัย เพื่อ ฝึกประสบการณ์การในการเป็น
ผูป้ ระเมิน ในทุกลักษณะของการดาเนินงาน เพื่อขอขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ตรวจตามเกณฑ์ สกอ.
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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1.4 ความก้าวหน้าของการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสาคัญในการเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างมิติใหม่
ในการพั ฒนาคุ ณภาพองค์ก ารสู่ค วามเป็น เลิ ศแบบก้า วกระโดด โดยสถาบัน วิจั ย และพัฒ นาได้ รั บ
คัดเลือกจาก สกอ. ให้เป็นหน่วยงานนาร่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จานวน 2 ชุด เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานพร้อมกันนั้นได้จัด ท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึก ษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อรองรับการดาเนินงานดังกล่าว
คณะกรรมการดาเนินงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ในการทาความเข้าใจ วางแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
2. รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
3. สนับสนุนส่งเสริมเพื่อเตรียมการให้ทุกหน่วยงานได้สมัครเข้าร่วมโครงการและดาเนินงาน
สู่ความเป็นเลิศ
4. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
5. อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
โดยในปีพ.ศ. 2555 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นผู้นาร่องโครงการ โดยให้หน่วยงานที่มีการ
จัด การเรีย นการสอนเข้าร่ว มเรียนรู้ ในปีพ.ศ.2556 มหาวิท ยาลัย จะสนับ สนุน ให้หน่วยงานที่มีก าร
จัดการเรียนการสอน สมัครเข้าร่วมโครงการ ในปีพ.ศ.2557 หน่วยงานสนับ สนุนการจัดการศึกษา
ทุกหน่วยงานจะสมัครเข้าร่วมโครงการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 การยืนยันเพื่อใช้ประโยชน์ของข้อมูลพื้นฐาน (CDS)
ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานให้ แ ก่ ค ณะ เพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกลับมายังสานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ยังขาดข้อมูลในส่วนของงานวิจัย ที่นาไปใช้ประโยชน์ และข้อมูล FTES ซึ่งอยู่
ระหว่างเร่งวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะจัดส่งให้คณะโดยด่วนที่สดุ ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
อาจารย์วิภาวี ศรีคะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวว่า ในการประเมินระดับคณะในส่วนของการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองยังค้างข้อมูลกลางจากมหาวิทยาลัย เช่น สรุปสภาพการมีงานทาของบัณฑิตปี 2554 และข้อมูล
ของ สมศ.ที่ 1, 2, 11, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2
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มติที่ประชุม
ให้รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ติดตามข้อมูลของ
สมศ.และค่า FTES ในส่ว นของคณะ แล้ว ดาเนิ นการจั ดส่ งให้แ ก่คณะภายในสัป ดาห์ นี้ (วั นที่ 11
พฤษภาคม 2555)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม การประกั น คุ ณ ภาพภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
ครั้งที่ 2/2555 วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2555
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
จากการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 /2555 สานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้รับมอบหมายจากที่ประชุมให้นาเรียนปรึกษาอธิการบดี จานวน 2 เรื่อง คือ
1. การประเมินระดับหน่วยงานจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้มีการประเมิน
แยกออกไปในฐานะคณะ
2. การลงนามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานที่ ยั ง ไม่ มี
ผูอ้ านวยการ ซึ่งได้แก่ สานักงานสภามหาวิทยาลัย, สภาคณาจารย์และข้าราชการ, สานักงานมาตรฐาน
และประกันคุ ณภาพการศึกษา และสานักงานอธิก ารบดี ให้รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือ
ประธานที่เป็นผู้กากับดูแลเป็นผู้ลงนามแทนผูอ้ านวยการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แผนการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้นาเสนอแผนการ
ด าเนิน โครงการพั ฒนาคุ ณภาพการศึก ษาสู่ ความเป็น เลิ ศ (EdPEx) และร่ างปฏิทิ น กิ จกรรมการ
ดาเนินงาน ต่อที่ประชุม มีระยะเวลาดาเนินโครงการและเสนอของบประมาณรายปี ต่อเนื่อง 3 ปี
มติที่ประชุม
1. ในการดาเนินงานตามกิจกรรมแต่ละช่วงเวลา ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ รับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน และนาเสนอความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
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2. ควรจัดการประชุมอบรมให้ความรู้เ กี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(EdPEx) แก่อาจารย์และบุคลากรอย่างทั่วถึง
4.2 การคัดเลือกความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบหมายให้หน่วยงานร่วมประเมินความเสี่ยง ประจาปี
2555 ในที่ประชุมการประกันคุณภาพครั้งที่ 2/2555 วันที่ 23 มีนาคม 2555 นั้น มหาวิทยาลัยนาไป
คัดเลือกหัวข้อความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ได้แก่
ความเสี่ ย งด้ า นทรั พ ยากร เลื อ กข้ อ 1. ระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเสี ย หายหรื อ สู ญ หาย
เนื่องจากอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้ หรือภัยจากการถูกเจาะระบบ
ความเสี่ ย งด้า นยุ ท ธศาสตร์ เลือ กข้ อ 7 กระบวนการเรีย นการสอน โดยอัต ราการลาออก
กลางคันของนักศึกษา (Drop Out) มีสถิตสิ ูงขึ้นทุกปี
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน กาหนดหัวข้อใหม่ คือ “การเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา”
ข้อเสนอแนะ
ผศ.สุกัญญา คานวณสกุณี คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขึน้ อีกชุดหนึ่ง เพื่อร่วมกันพิจารณาความเสี่ยง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้นาเสนอประเด็นหัวข้อความเสี่ยงที่หน่วยงานเสนอเข้ามาสู่ สภามหาวิทยาลัย
เพื่อกาหนดเป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี
ปิดประชุม :
เวลา 15.00 น.
ลงชื่อ ................................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ)

ลงชื่อ ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุต)ิ
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