รายงานการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.40 น.
(ประชุมออนไลน์)
--------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ
โกศัลย์พิพัฒน์
ประธานคณะกรรมการ
2. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
กรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์
แสงอรุณ
กรรมการ
4. ว่าที่ร.ต.(ญ)กัญภาสรณ์
ดวงแก้ว
กรรมการ
5. นางสาวนิชาภา
ชัยวังปัน
กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุม : เวลา 13.40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
1.1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2562
ด้วยงานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 และเสนออธิการบดีลงนามคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ และมอบนางสาวนิชาภา ชัยวังปัน เก็บเป็นข้อมูล
มติที่ประชุม :
รับทราบ
1.1.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2562
ด้ ว ยงานส่ งเสริ ม การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ ร วบรวมรายชื่ อ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2562 และเสนออธิการบดี ลง
นามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ วิทยาลัย ประจาปีการศึกษา
2562 เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบ และมอบนางสาวนิชาภา ชัยวังปัน เก็บเป็นข้อมูล
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มติที่ประชุม :
รับทราบ
1.1.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ด้ ว ยงานสหกิ จ ศึ ก ษาได้ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนคาสั่งฉบับเดิม และเสนออธิการบดี ลงนามคาสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ และมอบนางสาวนิชาภา ชัยวังปัน เก็บเป็นข้อมูล
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้มีการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณ ภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษานั้น
งานเลขานุ ก ารได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม หมายเลข 1 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม :
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

2

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ทบทวนโครงการที่คาดว่าไม่สามารถดาเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับจัดสรร
งบประมาณสาหรับกาดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานจานวน 9 โครงการ ดังนี้
โครงการ / กิจกรรม
1. บริหารจัดการสานักงาน (แผ่นดิน)
1.1 วัสดุสานักงาน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สิน
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา(รายได้)
3. โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี (แผ่นดิน)
4. สหกิจศึกษา (รายได้)
4.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
นักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา
4.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้
มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา
4.4 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
4.5 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับ
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน
4.6 การจัดกิจกรรมสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ
4.7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
4.8 การเข้าร่วมนาเสนอผลงานสหกิจศึกษาในนิทรรศการ
สหกิจศึกษาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน
5. การจัดการความรู้ (รายได้)
5.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของ
มหาวิทยาลัย

งบจัดสรร
40,000
20,000
20,000

การเบิกจ่าย
4,968
2,468
2,500

คงเหลือ
35,032
17,532
17,500

25,000

2,700

22,300

12,500

6,125

6,375

454,800
70,000

122,388
18,000

332,412
52,000

209,000

102,738

106,262

9,600
8,000
36,200

1,650
-

9,600
6,350
36,200

42,000
30,000

-

42,000
30,000

50,000

-

50,000

18,219
1,575

171,781
5,425

190,000
7,000
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โครงการ / กิจกรรม
งบจัดสรร การเบิกจ่าย คงเหลือ
5.2 การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อการดาเนินการ
22,600 14,894
7,706
จัดการความรู้(KM)
5.3 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้
28,000
1,750
26,250
หมุนเวียนทุกคณะและหน่วยงานสนับสนุน
5.4 อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้
65,200
65,200
ระดับมหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM
5.5 การเข้าร่วมและการนาเสนอการจัดการความรู้ (KM)
67,200
67,200
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หรือนวัตกรรม แก่สาธารณชน
6. บริหารจัดการหลักสูตร (แผ่นดิน)
152,500
16,438
136,062
6.1 ค่าเอกสารและจัดทารูปเล่มกลั่นกรองหลักสูตร
132,000 16,438
115,562
6.2 การจัดทาเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว.รับทราบให้ความ
20,500
20,500
เห็นชอบหลักสูตร
7. โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2,057,400 1,030,850 1,026,550
7.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
1,782,950 1,007,100 775,850
ประจาปีการศึกษา 2562
7.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
87,750
87,750
ประจาปีการศึกษา 2562
7.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย
75,050
75,050
ประจาปีการศึกษา 2562
7.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
78,650
78,650
ประจาปีการศึกษา 2562
7.5 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
33,000
23,750
9,250
สนับสนุน
8. ประกันคุณภาพ (รายได้)
279,000
69,013
209,987
8.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
46,200
6,640
39,560
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8.2 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
222,900 62,373
160,527
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
8.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการดาเนินงาน
9,900
9,900
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมทั้งหมด 3,211,200 1,270,701 1,940,499
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มติที่ประชุม :
เห็ น ชอบ ให้ ส่ งคืน เงิน งบประมาณให้ มหาวิทยาลั ย จานวน 7 กิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น
184,831 บาท ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน
1.1 โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
จานวนเงิน 6,375 บาท
2. งบประมาณเงินรายได้
2.1 กิ จ กรรม การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวนเงิน 9,250 บาท
2.2 กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศ
สหกิจศึกษา จานวนเงิน 30,000 บาท
2.3 กิจกรรม การจัดกิจกรรมสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ จานวนเงิน 42,000 บาท
2.4 กิจกรรม การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อการดาเนินการจัดการความรู้(KM)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 7,706 บาท
2.5 กิ จ กรรม การเข้าร่วมและการนาเสนอการจัดการความรู้ (KM) เพื่ อเผยแพร่องค์
ความรู้หรือนวัตกรรม แก่สาธารณชน จานวนเงิน 67,200 บาท
2.6 โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
จานวนเงิน 22,300 บาท
4.2 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มีแนวโน้ม
จะเพิ่มมากขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตระหนักถึง
ความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัด จึงได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่
5) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์ของการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเองและ
ปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ นั้น
เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562 เป็นไป
ด้ว ยความเรีย บร้อย และรองรับ มาตรการต่าง ๆ ที่ อว. แจ้งนั้ น มหาวิทยาลั ย ควรมี แนวปฏิ บัติ ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีก ารศึกษา 2562 ที่ชัดเจน เพื่อให้คณะ วิทยาลัย
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562
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มติที่ประชุม :
1. เห็นชอบให้มีการออกประกาศแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562
2. มอบนายพีราวัฒน์ เมืองชื่น และนางสาวนิชาภา ชัยวังปัน จัดทาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2562 เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานจัดการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
4.3 แนวทางการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ ผ่ า นการรั บ ทราบจาก ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนหลักสู ตรที่ผ่านความเห็ นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และเสนอ
ส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม เพื่ อพิ จารณาเห็ น ชอบและ
รับทราบผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online :
CHECO) เป็นหลักสูตร ปีพ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 จานวนทั้งสิ้น 69 หลักสูตร จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาแนวทางในการเผยแพร่หลักสู ตรที่ผ่านการเห็นชอบดังกล่าวไปยังคณะ วิทยาลัย และคณาจารย์
ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม :
1. เห็ นชอบ ให้น าเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิท ยาศาสตร์ วิจั ย และนวั ต กรรม โดยมี ก ารลงชื่ อ รับ รองจากรองอธิก ารบดี รับ ผิ ด ชอบวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มอบ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว รวบรวมข้อมูล หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบดังกล่าว
และนาส่งให้นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น นาขึ้น เผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4.4 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ที่ผ่านการรับทราบจาก
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในปี พ.ศ. 2563 มีจานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และเสนอสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณารับทราบ จานวน 69 หลักสูตร จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการ
เผยแพร่ข้อมูล สมอ.08 ที่ผ่านการรับทราบดังกล่าวไปยังคณะ วิทยาลัย และคณาจารย์ ให้ได้รับทราบโดย
ทั่วกัน
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มติที่ประชุม :
1. เห็นชอบ ให้นาข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ที่ผ่านการรับทราบจาก สานักงาน
ปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เผยแพร่ ผ่ านเว็บ ไซต์ ข องส านั ก งาน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้สามารถค้นหาชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรได้
2. มอบ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว รวบรวมข้อมูล สมอ.08 ที่ผ่านการรับทราบดังกล่าว
และนาส่งให้นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น นาขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สรุปข้อมูลหลักสูตรปี 2563 ที่เสนอสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับทราบ
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และ
นาเสนอสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับทราบ จานวน 36
หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจานวน 35 หลักสูตร และอยู่ระหว่างการพิจารณา 1 หลักสูตร
คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงนาเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม :
รับทราบ
5.2 การแจ้งขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา และขอยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ไม่มี
การดาเนินงานบนระบบ CHE QA Online ประจาปีการศึกษา 2562
ตามที่งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาได้ดาเนินการจัดทารายชื่อหลักสูตรที่มีความ
จาเป็นขอยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดาเนินงานบนระบบ CHE QA Online ประจาปีการศึกษา 2562 และ
เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบนั้ น บั ด นี้ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เห็ น ชอบให้ ห ลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาต่ าง ๆ ยกเว้ น ตั ว บ่ งชี้ ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในบนระบบ CHE QA Online
จานวน 25 หลักสูตร ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์
2563 เรียบร้อย
งานบริหารทั่วไป ได้รวบรวมข้อมูลและทาหนังสือ แจ้งขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ประจาต่อ
นักศึกษา และขอยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดาเนินงานบนระบบ CHE QA Online ประจาปีการศึกษา 2562
ไปยั งส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิจั ย และนวั ต กรรม เป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ ว
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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มติที่ประชุม :
รับทราบ
5.3 ผลการดาเนินงานสหกิจศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
งานสหกิ จ ศึ ก ษารายงานผลการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 มี
รายละเอียดดังนี้
5.3.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา
(รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา รหัสวิชา COOP3801) แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ดังนี้
ที่
คณะ/สาขาวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
1 คณะวิทยาการจัดการ
1) สาขาวิชาการบัญชี
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จานวนนักศึกษา (คน)

36
21
18

รวม

10
85

รวม
รวมทั้งสิ้น

29
29
114

ภาคการศึกษาที่ 2/2562
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
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5.3.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
(รายวิชาสหกิจศึกษา COOP4801) แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ดังนี้
ที่

คณะ/สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ออกฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. 2562 – 4 ต.ค. 2562
1 คณะวิทยาการจัดการ
1) สาขาวิชาการบัญชี
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ออกฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 พ.ย. 2562 – 21 ก.พ. 2563
1 คณะวิทยาการจัดการ
1) สาขาวิชาการบัญชี
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
นักศึกษา

จานวนสถาน
ประกอบการ

6

5

2

2

25
33

12
19

36

22

21
17

9
7

10
84
117

6
44
63

มติที่ประชุม :
รับทราบ
5.4 การนาเสนอผลงานนักศึกษาเข้าแข่งขันระดับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้คัดเลือกผลงานนักศึกษา จานวน 3 ผลงาน เพื่ อส่งเข้าร่วม
คัดเลื อกผลงานสหกิจ ศึก ษาดี เด่น ระดับ เครือข่ายส่ งเสริมการพัฒ นาสหกิจศึกษาในสถาบั นอุด มศึกษา
ภาคเหนือตอนบน ประจาปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
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ชื่อผลงาน
ชื่อนักศึกษา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. รางวัลประเภทที่ 5
นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
การพัฒนาผลิตไข่เยี่ยวม้า
1. นางสาวกุสุมา อนุ
อาจารย์นริศรา วิชิต
สมุนไพรเพื่อลดการใช้สารตะกั่ว 2. นางสาวกุลวรรณ กมล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. รางวัลประเภทที่ 6
นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
ดีเด่น
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
1. นายอภิชาติ เอนกตากองแก้ว ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์
สารสนเทศในการวิเคราะห์ภัย
2. นายกษิตินาถ พนมสันติ
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
คุกคามที่เกิดขึ้นในเขตพรมแดน
คณะมนุษยศาสตร์และ
กรณีศึกษา : จังหวัดหนองคาย
สังคมศาสตร์
3. รางวัลประเภทที่ 7
นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม สหกิจศึกษาดีเด่น
ระบบโรงเรือนเมล่อนอัจฉริยะ
1. นายเอกราช พรนราหัสดีกุล อาจารย์สัญฌา พันธุ์แพง
สั่งการด้วยแอปพลิเคชั่น
2. นายณัฐกิตติ์ จินา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
มติที่ประชุม :
รับทราบ
5.5 การคืนเงินงบประมาณให้แก่สานักงบประมาณ
เนื่องด้วยสานักงบประมาณได้เรียกคืนงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 15 %
ของรายจ่ายประจาที่คงเหลือและไม่ได้เบิกจ่าย ทาให้สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ต้องส่งคืนเงินงบประมาณในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา วงเงิน 50 % ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรคิดเป็นเงินจานวน 551,500 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จานวน 458,050 บาท
2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
จานวน 32,750 บาท
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3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย
4. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

จานวน 37,050 บาท
จานวน 23,650 บาท

มติที่ประชุม :
รับทราบ การคืนเงินงบประมาณให้แก่สานักงบประมาณ
5.6 การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น มหาวิทยาลัย
ให้ทุกหน่วยงานดาเนินการจัดทารายละเอียดโครงการที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ และบั น ทึ กโครงการผ่ านโปรแกรมบั น ทึ กการซื้อ จ้าง Grow
Finance Management ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
ดังนั้น จึงให้บุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละงานจัดทารายละเอียดโครงการที่จะเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน ตรวจสอบ และบันทึก
โครงการผ่านโปรแกรมบันทึกการซื้อจ้าง Grow Finance Management
มติที่ประชุม :
รับทราบ การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ปิดประชุม :
เวลา 15.15 น.
ลงชื่อ .........................................ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน)

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