รายงานการประชุม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ 2/2555
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
--------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
1. ผศ.ดร.เรืองเดช
วงศ์หล้า
อธิการบดี
2. ผศ.ดร.พัฒนา
บุญญประภา รองอธิการบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา
3. ผศ.บัญชา
อินทะกูล
รองอธิการบดีรับผิดชอบวิทยาเขตสะลวง-ขีเ้ หล็ก
4. รศ.พิทยาภรณ์
มานะจุติ
ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
5. รศ.กาญจนา
สิรกิ ุลรัตน์
ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนา
6. อาจารย์สาโรจน์
สอาดเอี่ยม คณะครุศาสตร์
7. นางสาวกรรณิการ์
คาหล้า
คณะครุศาสตร์
8. อาจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. นางกนกวรรณ
พวงลังกา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. ผศ.สุกัญญา
คานวณสกุณี คณะวิทยาการจัดการ
11. อาจารย์วิภาวี
ศรีคะ
คณะวิทยาการจัดการ
12. ผศ.ทิพยา
สิงหลักษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13. อาจารย์ ดร.มงคล
ยะไชย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
14. ผศ.ดร.ชวิศ
จิตรวิจารณ์ บัณฑิตวิทยาลัย
15. อาจารย์หริ ัญญา
ยงพานิช
บัณฑิตวิทยาลัย
16. รศ.อุไรวรรณ
คาไทย
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
17. อาจารย์ ดร.นิตยา
สงวนงาม
วิทยาลัยนานาชาติ
18. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ
19. อาจารย์ ดร.วัชรี
หาญเมืองใจ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
20. นายอานนท์
ผัดแปง
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
21. นางสาวนภัสนันท์
ชัยภักดี
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
22. นางสาวมนัญชยา
รัตนกิจ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
23. นางสาวปราณิศา
จันทร์มา
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
24. นางสุนี
พนันตา
สานักงานอธิการบดี
25. นางสาวณฌกร
จานงศ์วงษ์ สานักงานอธิการบดี
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26. นางสาวจีราวรรณ
27. นางสาววิลาวัลย์
28. นางสาววิยนุช
29. นางสาวบุดดี
30. นายนราธิป
31. นางเสาร์คา
32. นางสาวรักษิณา
33. ผศ.วรพจน์
34. นางสาวนันทาวดี
35. นายชลิต
36. อาจารย์ ดร.จิติมา
37. นายปรัชญา
38. ผศ.สุชานาฎ
39. นางสาวดารารัตน์
40. นางสาววราภรณ์
41. นายพีราวัฒน์
42. นางสาวพยอมรัก
43. นางกัญชลี
44. นางสาวจุฬารัตน์
45. นายณรงค์ศักดิ์

คันธวิธูร
หน่อคาศักดิ์
วัฒนะ
วงศ์หาริมาตย์
ปากหวาน
เมืองแก้ว
วงษ์ชัยขันธ์
วีรพลิน
คุณศิลป์
โปธา
กตัญญู
ไชยวงศ์
สิตานุรักษ์
ศิริลาภา
โยธาราษฎ์
เมืองชื่น
กันติยะ
หมูฝนั้
แสงอรุณ
เฮิงโม

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

เริ่มประชุม :
เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุม และ
ได้มอบหมายให้รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ดาเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
รศ.พิ ท ยาภรณ์ มานะจุ ติ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพ ได้ ร ายงาน
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2554
ดังนี้
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1. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานประกันคุณภาพเข้าสู่ระบบและกลไกอย่างครบถ้วน มีการกากับ
และติดตามการประเมินทั้งองค์กร ทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชีข้ องสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ตั ว บ่ ง ชี้ ข องส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.)
2. มหาวิท ยาลั ย ได้ มีนโยบายด้านการประกั นคุณภาพการศึก ษา ซึ่งปรากฏอยู่ ใ นคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พุทธศักราช 2554-2558
3. ได้จัดท าคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ ผิดชอบระบบฐานข้อมูลด้านการประกั นคุณภาพ
การศึกษาภายในในส่ว นของมหาวิทยาลัย โดยมีสานัก วิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้
ขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลและมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
4. มีประกาศของมหาวิทยาลัยในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษา
ภายในระดับสาขาวิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
5. มีแผนกลยุทธ์ที่มาจากการมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกันของคณะ หน่วยงานจัดการเรียน
การสอน หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย
6. มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์,
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7. มีการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม เพื่อต่อยอดความรู้
ในด้านการประกันคุณภาพ
8. ได้จัด ประชุมเชิงปฏิบัติก ารการเขีย นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้กั บ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
9. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA ONLINE
10. มีการทาวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ EdPEx
11. มีการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
12. มีการติดต่อทาบทามผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานการประกันคุณภาพระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน
คณะ หน่ว ยงานจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุน ได้รายงานความก้าวหน้า
ในการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
คณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดประชุมการประกันคุณภาพ เพื่อทบทวนและแจ้ง กาหนดการ
ในการประเมิน รวมทั้งพิจารณาการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานประกันคุณภาพและทบทวนตัวบ่งชี้
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สาหรับสาขาวิชา ซึ่งมีประมาณ 21 ตัวบ่งชี้ ที่สาขาวิชาจะประเมิน และจะประเมินสาขาวิชาในวันที่
14-15 พฤษภาคม 2555 โดยคณะกรรมการจากภายนอกคณะ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ มี ก ารก าหนดการประชุ ม สาขาวิ ช า เพื่ อ น าผลการประเมิ น มา
ปรับ ปรุง และรวบรวมเอกสารหลั ก ฐาน พร้อมทั้ง จัดท ารายงานการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน
จัดประชุมสัมมนาแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนอง จัด อบรมให้ความรู้ด้านการประกั น
คุณภาพแก่นักศึกษา ประชุมหัวหน้าสาขาวิชาในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และเตรียมรับ
การประเมิน ระดั บ สาขาวิ ชา ในวั นที่ 21- 23 พฤษภาคม 2555 จานวน 23 ตัวบ่งชี้ และคณะจะ
ดาเนินการรายงานการประเมินตนเองและกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE ในลาดับต่อไป
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้มีการจัดทาแผนกลยุท ธ์ มีการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน เพื่อพิจารณาตัวบ่งชีร้ ะดับสาขาวิชา ชีแ้ จงกาหนดการประเมินให้สาขาวิชารับทราบ มีการ
ประชุมเครือข่ายที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยแม่โ จ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน คือ การทาวิจัยสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงานการประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชา และการจัดทารายงานการประเมินตนเองร่วมกัน
ของระดับสาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกัน คุณภาพ มีการประชุม
มอบหมายงานผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ และสาขาวิชาอยู่ระหว่างจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง เพือ่ รองรับการประเมินในเดือนพฤษภาคม
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีคณะกรรมการประจาแต่ละองค์ประกอบ มีการประชุมและมอบหมาย
นโยบายและเป้าหมายการประกันคุณภาพ โดยให้งานธุรการเป็นผู้จัดเก็บเอกสารหรือร่องรอยหลักฐาน
ให้กับผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ และจะได้เรียนเชิญผศ.เสาวนี ใจรักษ์ เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล
เป็นเบือ้ งต้น
บัณฑิต วิท ยาลัย ได้มีก ารลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มีการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร
โดยเรียนเชิญอาจารย์ ดร.ฐิติ ฐิติจาเริญพร จากมหาวิทยาลัย พายัพมาเป็นวิทยากร มีการจัดทาคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มีการแบ่งผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบ โดยให้
เขียนรายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ได้รับ และนามารวบรวมสังเคราะห์เป็นรูปเล่ม
รายงานการประเมิ นตนเองของบัณ ฑิต วิ ท ยาลั ย ซึ่ง ก าลัง อยู่ร ะหว่า งดาเนิ นการรวบรวมเอกสาร
ทีต่ ีพมิ พ์เผยแพร่ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และจะส่งข้อมูลให้คณะตรวจสอบต่อไป
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้มีการนาผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
มาจัดทาแผนปรับปรุงการดาเนินงานประกันคุณภาพ และมีผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ
สานักงานอธิการบดี มีการประชุมผู้รับผิดชอบและผู้บริหารในการทบทวนข้อเสนอแนะ แผนกลยุทธ์
และสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ
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ในแต่ละกอง เพื่อนาข้อมูลมาจัดทารายงานการประเมินตนเองของสานัก มีการสารวจความพึงพอใจ
การใช้บริการของสานักงาน มีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจานวน 3 หน่วยงาน คือ
สานักงานอธิการบดี, สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการจัดทาโครงการและแผนการจัดการความรู้ (KM)
สานักงานสภามหาวิทยาลัย มีการประชุม การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจาทุกเดือน
และอยู่ ร ะหว่ า งการมอบหมายงานให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายงาน
การประเมินตนเองและรวบรวมเอกสารหลักฐาน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจัดประชุมและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนการ
จัดการความรู้ (KM) มีการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลในรอบครึ่งปี มีการ
ประชุ ม เพื่ อ จั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านและปฏิ ทิ น การด าเนิ น การ และอยู่ ร ะหว่ า งจั ด เตรี ย มเอกสาร
เพื่อประชุมเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และจัดทารายงานการประเมินตนเอง โดย
มีคาสั่งแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารด าเนิ น การในส่ ว นของหน่ ว ยงานและ
มหาวิทยาลัย โดยในส่วนของหน่วยงานได้ มีการจัดท าคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา และอยู่
ระหว่ า งการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง และคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน ในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย
ได้ รับผิดชอบในตัวบ่งชีท้ ี่ 2.5 และ 7.3 ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม เครื อ ข่ า ยการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 7 แห่ง และจัดประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 16 แห่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดาเนินการในส่วนของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยในส่วน
ของหน่วยงานได้มีการทบทวนและรวบรวมร่องรอยเอกสารหลักฐานที่ได้รับการชี้แนะในการประเมิน
ที่ผ่ า นมา มี ก ารประชุ ม มอบหมายงานให้ แ ก่บุ ค ลากร มี ก ารท าแผนบริ ก ารวิ ชาการ ในส่ วนของ
มหาวิทยาลั ย ได้รับ ผิด ชอบในองค์ป ระกอบที่ 4, 5 และ7.2 ซึ่งองค์ประกอบที่ 4 และ 5 อยู่ระหว่าง
รวบรวมรายชื่อนักวิจัยทั้งหมด เพื่อส่งให้แก่คณะและผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลในส่วนของการทา
วิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการจัดประชุมในเรื่องการจัดการความรู้
(KM) ของมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการดาเนินการในส่วนของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
โดยในส่วนของหน่วยงานได้มคี าสั่งแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
ทบทวนแผนกลยุท ธ์ปีการศึก ษา 2554 มีการประชุมผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถาบันฯ มีการจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ในส่วนของมหาวิทยาลัย
ได้รับผิดชอบในองค์ประกอบที่ 6 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 10, 11
และ 18.1 ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยได้มีการ
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ตั้งคณะกรรมการด้านศิล ปวั ฒนธรรมของมหาวิ ท ยาลัย มีก ารส่ งแบบประเมินให้ แก่ คณะ เพื่ อให้
นักศึกษาประเมิน และอยู่ระหว่างรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีการแต่ตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา สรุปผล
การประเมินของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาเพื่อนามาปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
มอบหมายตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบให้แก่คณะกรรมการ เพื่อหลอมรวมเป็นรายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงาน
วิทยาลัยนานาชาติ อยู่ระหว่างการจัดประชุมเพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน
5 ปี และอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 การทาบทามประสานงานผู้ตรวจประเมิน
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดาเนินการติดต่อทาบทามผู้ตรวจประเมิน
ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน หน่วยงาน
สนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2554 ตามรายชื่อที่ทุกหน่วยงานได้จัดส่งมาให้
เป็นบางส่วนแล้ว ซึ่งผู้ตรวจประเมินบางท่านได้ตอบรับและบางท่านได้ติดภารกิจ ไม่สามารถตอบรับได้
จึงอาจจะไม่ได้ผู้ประเมินตามที่หน่วยงานได้เลือกไว้ทั้งหมด ทั้งนี้ ทางสานักงานฯจะดาเนินการติดต่อ
ทาบทามผูต้ รวจประเมินให้ครบทุกท่าน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 โครงการต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ EdPEx
ส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษาได้คั ด เลื อกสถาบั น วิจั ย และพัฒ นาในการเข้ าร่ ว ม
โครงการ EdPEx โดยทางมหาวิ ท ยาลัย จะมีก ารดาเนิ นงานควบคู่ไ ปด้วย และได้ มีคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทาแผนการดาเนินงาน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 การติดตามการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง ทุ ก
หน่วยงานได้มีการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ย งและควบคุมภายในอย่างทั่วถึง โดยมีแผนระดับ
หน่วยงาน และได้มกี ารรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
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คณะครุศาสตร์ มีแผนบริหารความเสี่ยง และอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงข้อมูลกับการควบคุม
ภายใน ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อจัดทาแผนการควบคุมภายใน ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้
คณะวิทยาการจัดการ มีการให้ความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในระดับสาขาวิชาและอยู่
ระหว่างเตรียมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อยู่ระหว่างการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
วิท ยาลั ย แม่ฮ่องสอน ได้ มีค วามเสี่ย งทางด้านการศึก ษา ในองค์ ป ระกอบที่ 2 ซึ่ง วิท ยาลั ย
แม่ฮ่องสอนมีอาจารย์มากขึ้นแต่อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท ผลงานด้านการวิจัยไม่มี
ทาให้มตี ัวหารมาก
บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย อยู่ระหว่างการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ส านั กงานอธิ ก ารบดี มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการและมี ก ารจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
เรียบร้อยแล้ว
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงและคู่มือ
การควบคุมภายใน ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยง และ
รายงานการควบคุมภายใน และมีการจัดอบรมป้องกันอัคคีภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงปี 2554 และ 2555
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน และอยู่ระหว่างการจัดทารายงานบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยนานาชาติ อยู่ระหว่างการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม การประกั น คุ ณ ภาพภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2555
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
2.2 รายงานการประชุ ม ระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555 วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2555
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ตรวจสอบฐานข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานให้ แ ก่ ค ณะและ
หน่วยงานจัดการเรียนการสอนตรวจสอบข้อมูล และส่งข้อมูลกลับมายังสานักงานฯ เพื่อให้สานักงานฯ
ได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อข้อมูลพื้นฐานถูกต้องตรงกันจะได้นาเรียนให้ ท่านอธิการบดีลงนามพร้อม
กับประกาศให้หน่วยงานได้นาไปประกอบการจัดทารายงานการประเมินตนเองต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. แม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรและอาจารย์จากคณะอื่น ซึ่งไม่ใช่
หลักสูตรและอาจารย์ของตัวเอง จึงจะต้องคืนตัวเลขของจานวนอาจารย์และหลักสูตรให้แก่คณะ ซึ่ง
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจะเป็นการประเมินเพื่อเป็นคะแนนเสริมให้กับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
1. มอบหมายให้คณะส่งข้อมูลพืน้ ฐานที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้แก่สานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555
2. ให้แยกข้อมูลพืน้ ฐานของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนออกเป็นหน่วยงานเดี่ยว
3. มอบหมายให้รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิก ารบดีรับ ผิดชอบงานประกันคุณภาพ
เรียนปรึกษาท่านอธิการบดีในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยแม่ฮอ่ งสอน
4.2 การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจาปีงบประมาณ 2555
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารลงนามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการโดยอธิ ก ารบดี กั บ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมกันนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัยจะได้จัดทาลงนามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการโดยอธิการบดีกับคณบดี และผูอ้ านวยการ
มติที่ประชุม
1. หน่วยงานที่ยังมีผู้อานวยการ คือ สานักงานสภามหาวิทยาลัย, สภาคณาจารย์และข้าราชการ
, สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา และสานักงานอธิการบดี รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ
ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ขอหารือปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อ
หาแนวทางในการลงนามต่อไป
2. ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) ประจาปี
งบประมาณ 2555 มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผูจ้ ัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
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3. ให้คณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสายสนับสนุน ตั้งเป้าหมายโดยยึด
ค่าเป้าหมายกลางของมหาวิทยาลัยเป็นค่าเป้าหมายในการดาเนินงาน
4.3 การกาหนดความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย
คณะและหน่วยงานได้ร่วมพิจารณาความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยว่ามีความเสี่ยงด้านไหนบ้างที่
เป็นความเสี่ยงสูง โดยให้เลือกความเสี่ยงมาจานวน 3 ด้าน
มติที่ประชุม
ให้ค ณะและหน่ว ยงานกรอกข้อมูล ลงในแบบประเมินและแบบฟอร์มความเสี่ย งแล้วส่งมาที่
สานัก งานมาตรฐานและประกั นคุ ณภาพการศึก ษา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประชุม อบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน
1. มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เตรียมการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสอันใกล้น้ี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปางจะเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมการเขียนแผนกลยุทธ์
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการ
3. สานักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะมาศึกษาดูงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาของสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 24 มีนาคม 2555
4. บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ในวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2555
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดการประชุมการจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 28 มีนาคม 2555
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่มีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งสาเนาเอกสารให้ 1 ชุด เพื่อจัดทาร่องรอยหลักฐานด้านเครือข่าย
มติที่ประชุม
มอบหมายให้คณะ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสายสนับสนุน ส่งสาเนา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มายังสานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
9

ปิดประชุม :
เวลา 15.30 น.
ลงชื่อ ................................................ผูบ้ ันทึกการประชุม
(นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ)

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