รายงานการประชุม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2555
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
--------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
1. ผศ.ดร.เรืองเดช
วงศ์หล้า
อธิการบดี
2. ผศ.สุมิตรา
ศรีชูชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
3. ผศ.ดร.พัฒนา
บุญญประภา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
4. ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์
ธรรมโม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. ผศ.บัญชา
อินทะกูล
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสะลวง-ขีเ้ หล็ก
6. รศ.พิทยาภรณ์
มานะจุติ
ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
7. รศ.กาญจนา
สิรกิ ุลรัตน์
ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนา
8. อาจารย์สาโรจน์
สอาดเอี่ยม คณะครุศาสตร์
9. นางสาวกรรณิการ์
คาหล้า
คณะครุศาสตร์
10. ผศ.ดร.อรพินทร์
ศิริบุญมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11. อาจารย์สลิลา
พันชนะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12. อาจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ผศ.สุกัญญา
คานวณสกุณี คณะวิทยาการจัดการ
14. อาจารย์วิภาวี
ศรีคะ
คณะวิทยาการจัดการ
15. รศ.น.สพ.ศุภชัย
ศรีธิวงค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
16. ผศ.ทิพยา
สิงหลักษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
17. ผศ.ดร.ชวิศ
จิตรวิจารณ์ บัณฑิตวิทยาลัย
18. อาจารย์หริ ัญญา
ยงพานิช
บัณฑิตวิทยาลัย
19. รศ.อุไรวรรณ
คาไทย
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
20. อาจารย์ ดร.นิตยา
สงวนนาม
วิทยาลัยนานาชาติ
21. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ
22. อาจารย์ ดร.วัชรี
หาญเมืองใจ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
23. นายอานนท์
ผัดแปง
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
24. นางสาวนภัสนันท์
ชัยภักดี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
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25. นางสาวปราณิศา
26. นางสุนี
27. นายนราธิป
28. นางสาวเกศริน
29. นางเสาร์คา
30. ผศ.วรพจน์
31. นางสาวศิริพร
32. ผศ.สุชานาฎ
33. นางสาวดารารัตน์
34. นายพีราวัฒน์
35. นางสาวพยอมรัก
36. นางกัญชลี
37. นางสาวจุฬารัตน์
38. นายณรงค์ศักดิ์

จันทร์มา
พนันตา
ปากหวาน
จันทร์อา้ ย
เมืองแก้ว
วีรพลิน
ริพล
สิตานุรักษ์
ศิริลาภา
เมืองชื่น
กันติยะ
หมูฝนั้
แสงอรุณ
เฮิงโม

สานักงานสภามหาวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เริ่มประชุม :
เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุม
และได้ ม อบหมายให้ ร ศ.พิ ท ยาภรณ์ มานะจุ ติ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพ
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.1 การส่ ง มอบแผนกลยุ ท ธ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2554-2555
รศ.พิ ท ยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่ว ยอธิก ารบดี รับ ผิด ชอบงานประกั น คุณภาพ ได้ชี้แจงในที่
ประชุ ม เกี่ ย วกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2554-2555 โดยที่สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้นาส่งเอกสาร
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2554-2555
(เอกสารหมายเลข 1) โดยได้นาส่งให้หน่วยงานละ 1 เล่ม เพื่อให้หน่วยงานได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของแผนกลยุ ท ธ์ ฯ ถ้ า มี ข้ อ ผิ ด พลาดประการใดให้ แ จ้ ง ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ภายในวันที่ 30 มกราคม 2555
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 การส่งมอบแผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพศึกษา สานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงาน
สานักงานมาตรฐานและประกั นคุณภาพการศึ กษา ได้นาส่งแผนกลยุท ธ์ประจาปี 25552558 ของสานักงานและประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 2) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดย
ได้นาส่งให้หน่วยงานละ 1 เล่ม เพื่อแจ้งให้หน่วยงานได้รับทราบทิศทางการดาเนินงานของสานักงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มีแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไร
และมีการดาเนินการอย่างไรที่จะให้สอดคล้องกับของคณะและหน่วยงาน เพื่อ เป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะและหน่วยงานต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 ก าหนดการประชุม จัดทาแผนบริหารความเสี่ ย งและการควบคุม ภายใน โดย
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
มหาวิ ท ยาลั ย โดยส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จะด าเนิ น การ
จัดการประชุมการทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
โดยได้เรียนเชิญคุณประไพพิศ ลลิตตาภรณ์ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเป็นวิทยากร
บรรยาย เนื่องจากสานักงานและประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ
ติดตามของสภามหาวิทยาลัยว่าในการดาเนินงานนั้น ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการควบคุมภายใน
ส่ว นในเรื่องการบริ หารความเสี่ ย งมี ก ารดาเนิน งานแต่จ ะต้ องมี ก ารก าหนดความเสี่ ย งให้ถู ก ต้อ ง
โดยจะเพิ่มในส่ว นของการควบคุ มภายใน ซึ่งจะมีการดาเนินงานควบคู่กั บการบริหารความเสี่ย ง
ในรอบปีตอ่ ไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 การสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx จานวน 3 หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยได้นาเสนอหน่วยงานจานวน 3 หน่วยงาน ในการเข้าร่วมโครงการ EdPEx ได้แก่
1. คณะครุศาสตร์ 2. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 3. สถาบันวิจัยและ
พั ฒ นา ซึ่ ง ขณะนี้ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ก าลั ง รอผลการตอบรั บ จากส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยต้องทาการรับรองหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งอธิการบดีได้เรียนให้
นายกสภามหาวิทยาลัยรับทราบเป็นเบือ้ งต้นเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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1.5 แนวนโยบายการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดด (EdPEx)
อธิการบดีมีแนวนโยบายด้านการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคตที่จะให้
หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดด
EdPEx ทั้งองค์การ ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานจะมีการประชุมวางแผนสู่การปฏิบัติ
ตามลาดับขั้นตอนในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.6 การเข้าร่วมโครงการฝึก อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยได้ส่ง อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ ในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
จานวน 10 ท่าน เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง ในวันที่ 29-31 มกราคม 2555
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.7 มหาวิทยาลัยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ทางด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เมื่ อ วั นที่ 12 มกราคม 2555 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารลงนามข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ MOU
ทางด้านการประกันคุณภาพทางศึกษากับทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งร่วมลงนาม และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของทั้งสองสถาบัน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม การประกั นคุณภาพภายใน มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 3)
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอกวงรอบสาม (อย่างไม่เป็นทางการ)
ตามที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ไ ด้รับ การประเมินคุณภาพภายนอก วงรอบสาม จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในวันที่ 29-31
สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ทางคณะกรรมการตรวจประเมินได้นาส่งผลการตรวจประเมิน
ภายนอก วงรอบสาม อย่างไม่เป็นทางการ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 4) มายังมหาวิทยาลัย
เพื่อให้มหาวิท ยาลั ย ได้ พิจารณารับ ทราบ และเสนอข้ อโต้ แย้ง ไปยั ง สมศ. เพื่ อให้ คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าวมีประเด็น
พิจาณา ดังนี้
1. ตัว บ่ งชี้ที่ 4 มีก ารเปิด สอนระดั บ ปริ ญ ญาเอก แต่ ไ ม่ มีก ารตีพิ มพ์ไ ม่ส ามารถน าผลการ
ประเมินจากการตีพิมพ์มาคิดค่าคะแนนได้ แต่ตอ้ งนามาเป็นตัวหารด้วย และกระทบถึงคณะครุศาสตร์
ที่ตัวบ่งชีน้ ีม้ ีคา่ คะแนนเป็นศูนย์ไปด้วย
2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับสถาบันโดยเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.09 และผลการประเมินรายคณะอยู่ในระดับดีทุกคณะ สรุปผลคือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ได้รับการรับรองผลการประเมินวงรอบสามครั้งนี้ทุกคณะ
3. การโต้แย้งสามารถดาเนินการได้โดยทาบันทึกข้อความถึงท่านอธิการบดี เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการโดยส่งบันทึกภายใน วันที่ 31 มกราคม 2555
ข้อเสนอจากที่ประชุม
1. อาจารย์สาโรจน์ สอาดเอี่ย ม รองคณบดี คณะครุศาสตร์ ได้มีข้อซัก ถามในประเด็น
พิจารณาข้อที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ว่าคณะครุศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดเตรียมหลักฐานการตีพิมพ์
และการสาเร็จการศึกษาของนักศึ กษา เพื่อใช้ประกอบการโต้แย้ง ในตัวบ่งชี้ดังกล่าวและจะเสนอต่อ
อธิการบดีตอ่ ไป
2. รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ได้ให้ข้อมูลตาม
มติของกรรมการประเมิน ที่เป็นเหตุผลในการประเมินตามตัวบ่งชีท้ ี่ 4 ว่าช่วงการตีพิมพ์ของนักศึกษา
ปริญญาเอกอยู่นอกวงรอบการประเมินมาสามารถนามาคิดค่าคะแนนได้
3. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีข้อซักถาม
ว่าหากไม่มกี ารตีพมิ พ์เผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาการอนุมัตกิ ารจบการศึกษาไม่น่าจะดาเนินการได้
4. รศ.พิ ท ยาภรณ์ มานะจุ ติ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพ ได้ ชี้ แ จง
ข้อซักถามว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตอบรับการตีพิมพ์งานวิจัยของนักศึกษา โดยจะตีพิมพ์ในเดือน
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มกราคม 2555 การอนุมัติจบการศึกษาคือวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ซึ่งถือตามหนังสือตอบรับการ
ตีพมิ พ์แต่ยังขาดหลักฐานรูปเล่มมาแสดง
มติที่ประชุม
1. อธิ ก ารบดี ไ ด้มอบหมายให้บัณฑิ ตวิท ยาลัย ตรวจสอบกฎ ระเบีย บ การจบการศึก ษา
ของนักศึกษาว่ามีความสอดคล้องกับการอนุมัตใิ ห้จบการศึกษาหรือไม่ อย่างไร
2. มอบหมายให้ ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ติ ด ต่ อ หารื อ กั บ
คณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
4.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2554
4.2.1 พิจารณา (ร่าง) กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2554
สานัก งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้นาเสนอก าหนดการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2554 (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 5) ในที่ประชุม
รับทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดการดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
1. อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจ ได้สอบถามในเรื่องการประเมินภายในของปี การศึกษา
2554 ที่จะต้องมีการส่งรายงานผ่านระบบ CHE QA Online หรือไม่และจะต้องดาเนินการส่งรายงาน
ทุกคณะหรือไม่ เนื่องจากปีที่ผ่านมาทางสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
ไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบได้
2. นางสาวพยอมรัก กันติยะ นักวิชาการศึกษา สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึก ษา ได้ชี้แจงในที่ป ระชุม ว่าในปีที่ผ่านมาบัณ ฑิตวิท ยาลัย , วิท ยาลัย แม่ฮ่องสอน, วิท ยาลัย
นานาชาติ และสถาบันพั ฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็น หน่วยงานที่รับ การ
ประเมินแบบไม่เต็มรูปแบบ และในปีนี้จะต้องรอมติจากที่ประชุมว่า ทั้ง 4 หน่วยงานนี้จะต้องเข้ารับ
การประเมินของสมศ.ในวงรอบต่อไปหรือไม่ หากเข้ารับการประเมินของสมศ.จึงต้องมีการส่งข้อมูล
ผ่านระบบต่อไป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบตามกาหนดการดังกล่าว
2. ให้หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 9 แห่ง และหน่วยงานสนับสนุน 8 หน่วย เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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4.2.2 พิจารณาเป้าหมายการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในรายตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2553-2555
เป้ า หมายการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ในรายตั ว บ่ ง ชี้ ปี ก ารศึ ก ษา
2553-2555 ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 6)
ข้อเสนอแนะ
1. การประเมินสมศ.จะประเมินหน่วยการจัดการเรียนการสอน จึงต้องมีการกรอกข้อมูลผ่านระบบ
CHE QA Online
2. มอบหมายให้ ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุณ ภาพการศึก ษา ตรวจสอบว่า จะให้
หน่วยงานสายสนับสนุนและหน่วยการจัดการเรียนการสอนกรอกข้อมูลใดบ้าง
3. ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เสนอให้ปรับแก้
เป้าหมายในตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4 จาก 6ข้อ ลดลงเหลือ 5 ข้อ
มติที่ประชุม
1. มอบหมายให้หน่วยงานร่วมกันตรวจสอบค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ หากมี
ข้อโต้แย้งให้แจ้งสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 30 มกราคม 2555
2. มอบหมายให้สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลในการ
กรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online
3. ปรับแก้เป้าหมายในตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4 จาก 6ข้อ ลดลงเหลือ 5 ข้อ
4. หากหน่วยงานใดมีปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลให้ บันทึกเสนอต่อท่านอธิการบดี เพื่อจะได้
ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
5. หน่ ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอนให้ ก รอกข้ อ มู ล ทั้ ง ของสมศ.และสกอ. ส่ ว นหน่ ว ยงาน
สนับสนุนให้กรอกข้อมูลของสกอ.
4.3 การพิ จารณาบรรจุ ข้ อคิดเห็ นจากคณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพภายใน ระดั บ
สถาบันประจาปีการศึกษา 2553 เพื่อแก้ไขปรับปรุงงานประกันคุณภาพภายใน
ส านัก งานมาตรฐานและประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาได้ ม อบข้ อคิ ดเห็น จากคณะกรรมการ
ประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ สถาบัน ประจ าปี ก ารศึก ษา 2553 ให้ห น่ว ยงาน เพื่ อ
รับทราบและนาไปวางแผนปรับ ปรุงงานด้า นการประกันคุณภาพในวงรอบต่อไปให้มีป ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ให้หน่วยงานนาผลการประเมินไปจัดทาแผนพัฒนาคุ ณภาพในวงรอบต่อไปในลักษณะ
PDCA
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2. มอบหมายให้งานบริหารงานบุคคลจัดส่งฐานข้อมูลบุคลากรให้แก่สานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. ให้ส านัก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณภาพการศึก ษาน าส่ ง ข้ อมู ล บุค ลากรไปยั งคณะ
เพื่อตรวจสอบให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ก่อนบันทึกในระบบฐานข้อมูลกลาง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
4.4 พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ
และหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ
หน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2554 ระหว่างเดือนมิถุนายน–สิงหาคม
พ.ศ.2555 ทั้งนีเ้ พื่อให้การประเมินคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มีการเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในที่เป็นบุคคลภายนอก (รายละเอียดดัง เอกสาร
หมายเลข 8-10) มายังมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้ประสานการทาบทามล่วงหน้าได้ทัน
มติที่ประชุม
1. ก าหนดให้ หน่ ว ยงานจัด ส่งรายชื่อผู้ ป ระเมิน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ คณะมายั ง
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 30 มกราคม 2555
2. มหาวิทยาลัยจะทาการพิจารณาเลือกผู้ประเมินของคณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
และหน่วยงานสนับสนุนตามความเหมาะสม
3. ในส่ ว นค่า ตอบแทนตามระเบีย บมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ ว่ าด้ วย ค่า ตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ
มีผลบังคับใช้เฉพาะกับผู้ประเมินที่เป็นคนนอกมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ให้ แก่ บุ ค ลากรที่ เ ป็ น คนในมหาวิ ท ยาลัย ได้ แต่ ใ นระดับ สาขาสามารถเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ ไ ด้
ทั้งบุคลากรจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพราะมีระเบียบรองรับ
4.5 การพิจารณารูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา
2554
เนื่องจากคณะและหน่วยงานจัดการเรียนการสอนจะต้องมีการส่งรายงานของสกอ.และสมศ.
ผ่านระบบ CHE QA Online จึงขอให้ทางคณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสาย
สนับสนุน พิจารณา (ร่าง) รูป แบบการเขีย นรายงานการประเมินตนเอง ประจาปีก ารศึก ษา 2554
(รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 11) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามสานักงาน
มาตรฐานและประกั นคุณภาพการศึก ษาจะนาส่งรูปเล่มต้นร่างให้หน่วยงานใช้ใ นการพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในเร็วๆนี้
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ข้อเสนอแนะ
ในส่วนนาของรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ให้สานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษาแจ้งให้คณะและหน่วยงานทราบอย่างชัดเจนว่าต้องการข้อมูล ณ วันที่ใด เพื่อข้อมูล
ทุกด้านจะได้สอดคล้องกัน
มติที่ประชุม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจะดาเนินการแจ้งรายละเอียดการจัดเก็บ
ข้อมูลให้หน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดทารายงานการประเมินตนเองต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ประเด็นปัญหาจากการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
CHE QA Online
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online โดยให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ตั้งแต่ระดับ คณะและระดับสถาบันขึ้นไป ซึ่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีนโยบายให้คณะ
รายงานผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพผ่านระบบ CHE QA Online ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550
จนถึงปัจจุบันนั้น ได้พบปัญหาจากการใช้งานดังนี้
1. ในการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ไม่สามารถสั่งพิมพ์รายงานการประเมินตนเอง
(SAR) จากระบบได้
2. ในการนาข้อมูลเอกสารอ้างอิงเข้าสู่ระบบ CHE QA Online มีความล่าช้า และระบบขัดข้องบ่อย
3. ในการกรอกข้อมูลของสมศ.ในระบบ CHE QA Online ข้อมูลที่กรอกไปแล้วไม่ถูกบันทึก
และหายไปจากระบบ
มติที่ประชุม
1. ให้ส านักงานมาตรฐานและประกั นคุณภาพการศึกษาดาเนินการติดต่อประสานงานกั บ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องปัญหาดังกล่าว
2. ให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทาการสารองข้อมูลไว้อีกชุดหนึ่ง ในรูปแบบ
ของแผ่นซีดแี ล้วจัดส่งให้แก่คณะ และสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อป้องกัน
ปัญหาข้อมูลสูญหาย
3. ให้สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเชิญผู้ที่รับผิดชอบในการกรอกข้อมูล
ลงในระบบ CHE QA Online ของทุกหน่วยงานมาประชุม เพื่อสอบถามปัญหาจากระบบ CHE QA
Online แล้ว เสนอข้อมูล ไปยั งผู้รับผิดชอบระบบ CHE QA Online ที่สานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อแก้ไขระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ปิดประชุม :
เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ ................................................ผูบ้ ันทึกการประชุม
(นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ)

ลงชื่อ ...............................................ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุต)ิ
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