รายงานการประชุม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 2/2562
วันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น B2
อาคารอานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
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--------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ
โกศัลย์พิพัฒน์
ประธานคณะกรรมการ
2. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
กรรมการ
3. นางสาวสุชาภัสร์
กันติยะ
กรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์
แสงอรุณ
กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
กรรมการ
6. นางสาวนิชาภา
ชัยวังปัน
กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุม : เวลา 11.50 น.
อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
1.1.1 การลาออกของนางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
ตามที่นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย มี
ผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะทาให้สานักงานขาดผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการประกัน
คุ ณ ภาพ การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย จึ ง
มอบหมายให้ น ายพี ร าวัฒ น์ เมื องชื่น และนางสาวนิ ช าภา ชัยวังปั น เป็น ผู้ รับ ผิ ดชอบงานส่ งเสริมการประกั น
คุณภาพแทนนางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาจากเดิม นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน เป็น
นางสาวจุ ฬารัตน์ แสงอรุณ นั้น เพื่อให้การดาเนินงานสหกิจ ศึกษาของมหาวิทยาลั ย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึ งมอบ นางสาวจุ ฬ ารั ต น์ แสงอรุ ณ จั ด ท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานสหกิจ ศึ ก ษาฉบั บ ใหม่ เสนอ
อธิการบดีลงนาม และส่งคาดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้อทราบต่อไป
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มติที่ประชุม:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้มีการประชุม สานั กงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/๒๕๖2 วันพุธ ที่ 10
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ นั้ น งานเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม:

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ปฏิทินการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 2562 -30 ก.ย. 2563)
งานบริหารทั่วไปได้จัดทาปฏิทินการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่
ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติที่ประชุม:
1. เห็นชอบ ปฏิทินการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
2. มอบบุคลากรทุกคนตรวจสอบปฏิทินการดาเนินงานดังกล่าว พร้อมระบุวันที่ในการดาเนินงานแต่ละ
กิจกรรม และส่งให้นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยกาหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริษัท กรีนลีฟ จากัด และบริษัท โตเกียว
บิวตี้ ๕ จากัด ในวันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม:
1. รับทราบกาหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/
การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริษัท กรีนลี ฟ จากัด และบริษัท โตเกียว
บิวตี้ ๕ จากัด
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2. มอบนางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ประสานการดาเนินการไปยังวิเทศสัมพันธ์ และขออนุเคราะห์สวัสดิการ
การประชุมมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม:

รับทราบ

เลิกประชุม :

เวลา 12.45 น.
ลงชื่อ .................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน)

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

4

