รายงานการประชุม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 2 /2563
วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
(ประชุมออนไลน์)
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รายงานการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2563
วันเสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 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 13.00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
1.1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563 วันที่
8 พฤษภาคม 2563
ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 ที่ผ่านมา มีมติสาคัญควรแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
1) เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จากเดิมวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 8
กรกฎาคม 2563
2) ในปีการศึกษา 2563 ให้งดกิจกรรมการรับน้อง การปฐมนิเทศ หรือกิจกรรมอื่นใด
ที่นาคนมารวมกันเป็นหมู่มาก
3) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้เตรียม
สถานที่ ในอาคาร 29 เพื่อสนั บ สนุ น การดาเนิน งานดังกล่ าว หากอาจารย์มีความประสงค์จะใช้วิธีส อน
แบบออนไลน์สามารถติอต่อ นายมารุต เปี่ยมเกตุ หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
เพื่อจองห้องสาหรับดาเนินการได้
4) มหาวิทยาลัยมี มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคไวรัส Covid-19 เช่น การลดค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าหอพัก เป็นต้น
มติที่ประชุม :
รับทราบ
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1.1.2 ผลการตรวจสอบสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ประธานที่ ป ระชุม แจ้ งว่า ส านั ก งานตรวจสอบภายในได้ รายงานผลการตรวจสอบ
ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรีย บร้อ ยแล้ ว
ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบโดยภาพรวมมีการดาเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้มีการทารายงานแล้ว แต่ยังไม่ได้
ส่งให้คณะกรรมการฯ ระดับมหาวิทยาลัยรับทราบ
ทั้งนี้ ให้ปรับปรุง แก้ไขในส่วนประเด็นข้อตรวจพบตามที่สานักงานตรวจสอบภายในได้
ชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งให้รายงานผลการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาไปยังมหาวิทยาลัย ภายใน
30 วัน นับ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ และมอบนายพีราวัฒ น์
เมืองชื่น ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในดาเนินการแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ต่อไป
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้มีการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณ ภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยการประชุมออนไลน์ นั้น
งานเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงาน
การประชุม นาเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม :
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับหรือทบทวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
ตามมติที่ประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
1/2563 วัน ที่ 23 เมษายน 2563 เห็ น ชอบให้ มี การส่ งคืน เงิน งบประมาณให้ ม หาวิท ยาลั ย จานวน 7
กิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 184,831 บาท นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาปรับหรือ
ทบทวนงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในโครงการที่คาดว่าไม่สามารถดาเนินการได้ทัน อีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ มี
งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
งบจัดสรร
คงเหลือ
1. บริหารจัดการสานักงาน (งบแผ่นดิน)
40,000
35,032
1.1 ค่าวัสดุสานักงาน
20,000
17,532
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
20,000
17,500
2. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร (งบแผ่นดิน)
152,500
136,062
2.1 ค่าเอกสารและจัดทารูปเล่มกลั่นกรองหลักสูตร
132,000 115,562
2.2 การจัดทาเอกสารหลักสูตรที่ สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบ
20,500
20,500
หลักสูตร
3. โครงการสหกิจศึกษา (งบรายได้)
454,800
210,412
3.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
70,000
52,000
นักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา
3.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐาน
209,000 106,262
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
3.3 การจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา
9,600
9,600
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3.4 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
8,000
6,350
3.5 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับเครือข่าย
36,200
36,200
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน
3.6 การเข้าร่วมนาเสนอผลงานสหกิจศึกษาในนิทรรศการสหกิจ
50,000
50,000
ศึกษาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน
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โครงการ/กิจกรรม
งบจัดสรร
4. โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
190,000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งบรายได้)
4.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของ
7,000
มหาวิทยาลัย
4.2 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้หมุนเวียนทุก
28,000
คณะและหน่วยงานสนับสนุน
4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระดับ
65,200
มหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM
5. ประเมินคุณภาพ (งบแผ่นดิน+งบรายได้)
2,057,400
5.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
1,782,950
5.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
87,750
5.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย
75,050
5.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
78,650
6. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (งบรายได้)
279,000
6.1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
46,200
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6.2 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
222,900
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
6.3 โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการดาเนินงานประกัน
9,900
คุณภาพการศึกษาภายใน
รวม 3,211,200

คงเหลือ
96,875
5,425
26,250
65,200
1,017,300
775,850
87,750
75,050
78,650
209,987
39,560
160,527
9,900
1,705,668

มติที่ประชุม :
เห็นชอบ ให้ส่งคืนเงินงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม จานวน 12 กิจกรรม รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 506,327 บาท ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

จานวนเงิน

งบแผ่นดิน
1 วัสดุสานักงาน
2 ค่าใช้จ่ายในการบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
3 ค่าเอกสารและจัดทารูปเล่มกลั่นกรองหลักสูตร
รวม

10,000
7,500
85,000
102,500
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โครงการ/กิจกรรม

จานวนเงิน

งบเงินรายได้
1 การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
3 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
4 การจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
6 การเข้าร่วมนาเสนอผลงานสหกิจศึกษาในนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่าย
พัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน
7 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ภาคเหนือตอนบน
8 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้หมุนเวียนทุกคณะและ
หน่วยงานสนับสนุน
9 อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย
เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM
รวม
รวมทั้งหมด

15,000
150,527
53,000
4,800
4,350
50,000
36,200
24,750
65,200
403,872
506,327

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในระบบ CHECO
ด้ว ยส านั กงานปลั ด กระทรวงการอุดมศึ กษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว 0224.3/ว 522 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
ข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระสาคัญ คือ ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักสูตรที่ไม่ผ่าน
การประกันคุณภาพระดับ หลักสูตร และหรือที่ไม่ปรับปรุงตามวงรอบ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งอยู่
ระหว่างดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร และให้นาข้อมูลเข้าสู่ระบบ
CHECO โดยเร็ว นั้ น งานมาตรฐานและหลั กสู ตรกาลั งดาเนิน การตรวจสอบข้อมูล และรวบรวมรายชื่ อ
หลักสูตรที่อยู่ระหว่างดาเนินการ และหลักสูตรที่ผ่านจากรับทราบจากระบบ CHECO ซึ่งจะแจ้งให้ สป.อว.
รับทราบต่อไป จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ปิดประชุม :
เวลา 15.30 น.
ลงชื่อ ...................................ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน)

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