รายงานการประชุม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 1/2562
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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รายงานการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
--------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ
2. นายพีราวัฒน์
3. นางสาวสุชาภัสร์
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์
5. นางสาวนิชาภา

โกศัลย์พิพัฒน์
เมืองชื่น
กันติยะ
ดวงแก้ว
ชัยวังปัน

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม : เวลา 11.10 น.
อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้มีการประชุม สานั กงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8/๒๕๖1 วันพุธ ที่ 21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นั้น
งานเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมจึง
เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ประจาปี
การศึกษา 2561
ในการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลั ย ประจาปีการศึกษา 2561 กาหนด
จัดการประเมิน ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
ได้รับงบประมาณสาหรับการดาเนินงานเป็นเงินรายได้ จานวน 317,500 บาท
มติที่ประชุม:
1. เห็นชอบกาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561
2. มอบหมายให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในวันจัดงานดังกล่าว ดังนี้
2.1 งานเอกสารโครงการ กาหนดการ หนังสือเชิญต่าง ๆ นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
2.2 งานงบประมาณ
นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน
2.3 งานประสานรับ-ส่งคณะกรรมการประเมิน นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น และนางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
2.4 งานตรวจสอบระบบ CHE QA Online
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น และนางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
2.5 จดบันทึกช่วงเวลาสัมภาษณ์
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น และนางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
และว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
2.6 พิธีกร
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
2.7 รับลงทะเบียน การจัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน
2.8 จัดหาของที่ระลึก
นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน
4.2 การเตรี ยมความพร้ อ มรองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ สถาบั น ประจ าปี
การศึกษา 2561
ในการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2561 กาหนดจัดการ
ประเมิน ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ได้รับ
งบประมาณสาหรับการดาเนินงานเป็นเงินรายได้ จานวน 155,000 บาท
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบกาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561
2. มอบหมายให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในวันจัดงานดังกล่าว ดังนี้
2.1 งานเอกสารโครงการ กาหนดการ หนังสือเชิญต่าง ๆ นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
2.2 งานงบประมาณ
นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน
2.3 งานประสานรับ-ส่งคณะกรรมการประเมิน นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น และนางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
3

2.4 งานตรวจสอบระบบ CHE QA Online
2.5 จดบันทึกช่วงเวลาสัมภาษณ์

นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น และนางสาวสุ ชาภัสร์ กันติยะ
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น และนางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
และว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
2.6 พิธีกร
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
2.7 รับลงทะเบียน การจัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน
2.8 จัดหาของที่ระลึก
นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภ าพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต ร
ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น งานส่งเสริมการประกันคุณภาพได้
รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 เสนอที่ประชุมพิจารณา
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบการรายงานผลการประเมินบนระบบ CHE QA Online พบว่าบางหลักสูตรยัง
ไม่ได้รายงานผลฯ ในระบบ งานส่งเสริมการประกันคุณภาพจะติดตามการนาเข้าข้อมูลในระบบต่อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 ผลการดาเนินงานในระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online : CHECO)
ในปีการศึกษา 2561 ได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูล หลักสูตรในระบบ CHECO จานวน 89 หลักสูตร มี
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
จากระบบ CHECO จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่
(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปฐมศึกษา
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวปละการโรงแรม
(3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน
(4) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มติที่ประชุม: รับทราบ
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5.3 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
ในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2562 กาหนดไว้ว่า หลักสูตรระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี
ที่จะให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต้องผ่านการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และได้รับ การรับ รองการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสู ตร ตามที่ส ถานศึกษารายงานในระบบ
ฐานข้อ มู ล ด้ านการประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาระดั บ อุ ดมศึ ก ษา (CHE QA Online) ซึ่ งในปี ก ารศึก ษา 2562 นี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีอาจารย์ประจาหลักสูตรคุณวุฒิ ไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร อันจะมีผลทาให้นักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวไม่สามารถกู้เงินยืมเพื่อการศึกษาได้
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.4 การพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2563
ในการปี ก ารศึ กษา 2563 มี ห ลั ก สู ต รที่ ค รบรอบการปรับ ปรุงหลั กสู ต ร จานวน 36 หลั ก สู ต ร
ในขณะนี้ มีการพิจ ารณากลั่ น กรองหลั กสู ตรไปแล้ วจานวน 15 หลั กสู ตร และมีห ลั กสู ตรที่ไม่ผ่ านการพิจารณา
กลั่นกรองจานวน 1 หลักสูตร โดยจะมีการประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครั้งต่อไป ในวันที่ 19 กรกฎาคม
2563 นี้
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.5 การจัดกิจกรรมสหกิจศึกษา
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 งานสหกิจศึกษาจัดกิจกรรมสหกิจศึกษา ในโครงการเปิดโลกทัศน์สหกิจ
ศึกษา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้คณาจารย์เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น
3 อาคาราชภัฎ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานสหกิจศึกษา
จ านวน 2 คน คื อ อาจารย์ เ จนศิ ริ จั น ทร์ ศิ ริ จาก มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ และอาจารย์ ทั ศ นา พฤติ ก ารกิ จ
จากมหาวิทยาลั ยฟาร์อีส เทอร์น รวมถึงผู้บริห ารจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คือ คุณ จุลนิตย์ วังวิวัฒ น์ รอง
ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดกาหนดการตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงแจ้ง
ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.6 การประชุมคณะกรรมการอานวยการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1-2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กาหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ ครั้งที่
2-2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฎ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มติที่ประชุม: รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม:

รับทราบ

ปิดประชุม :

เวลา 12.45 น.

ลงชื่อ .................................ผูบ้ ันทึกการประชุม
(นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน)

ลงชื่อ ........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์)
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