รายงานการประชุม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 2/2557
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชัน้ 2
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2557
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเอือ้ งแววมยุรา ชั้น 2
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
--------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.เสาวณี
ใจรักษ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์
ประธานคณะกรรมการ
3. อาจารย์บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง
กรรมการ
4. นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี
กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
กรรมการ
6. นายธีระพงษ์
ใจคามา
กรรมการ
7. นางกัญชลี
หมูฝั้น
กรรมการ
8. นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
กรรมการ
9. นางสาวพยอมรัก กันติยะ
กรรมการและเลขานุการ
10. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
เริ่มประชุม :
เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการประชุมพร้อมดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
1.1 แนะนาคณะกรรมการอานวยการของสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา
1. ผศ.ดร.อรพินทร์
ศิริบุญมา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. ผศ.เสาวณี
ใจรักษ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์
ประธานคณะกรรมการ
4. อาจารย์บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง
กรรมการ
5. นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี
กรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
กรรมการ
7. นายธีระพงษ์
ใจคามา
กรรมการ

8. นางกัญชลี
9. นางสาวจุฬารัตน์
10. นางสาวพยอมรัก
11. นายพีราวัฒน์

หมูฝั้น
แสงอรุณ
กันติยะ
เมืองชื่น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม สานักงานมาตรฐานและประกันคุณ ภาพการศึก ษา ครั้งที่
1/2557 วั น อั งคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 แจ้งก าหนดการประชุม การประกั น คุณ ภาพการศึก ษา มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2556
ก าหนดการประชุมการประกั นคุณ ภาพการศึก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่ ครั้งที่
6/2556 ในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 แจ้งกาหนดการประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 5 สถาบัน
ก าหนดการประชุม เครื อข่าย การประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา 5 สถาบั น ครั้งที่ 3/2556
ในวันพฤหัส บดี ที่ 20 กุ มภาพั นธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิท ยาลัย ชั้น 2
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 แจ้ ง ก าหนดการลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา 5 สถาบัน
กาหนดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประกันคุณภาพการศึกษา 5 สถาบัน
ในวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 แจ้งกาหนดการจัดกิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 5 สถาบัน
กาหนดการจัดกิจกรรมเครือข่าย การประกันคุณภาพการศึกษา 5 สถาบัน ในวันอังคาร
ที่ 11 มี น าคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อ งประชุม เอื้ องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ข้อเสนอแนะผลการประเมินภายนอก รอบ 3 (พ.ศ.2554-2558)
ตามที่สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้ขออนุเคราะห์ให้ผู้ที่รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณ ภาพการศึก ษาภายนอก รอบ 3
(พ.ศ.2554-2558) นั้น ในการนี้ รองอธิการบดี ผศ.สุกัญญา คานวณสกุณี ได้ขออนุเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อเสนอแนะข้อที่ 4 สถาบันควรมีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการ
และกิจกรรมไปสู่บุคคลภายในและภายนอกสภาบันอย่างต่อเนื่อง มายังสานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้นาเข้าที่ประชุมสานักงานฯ เพื่อร่วมพิจารณา ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์
2. มหาวิทายาลัยควรพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
3. ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เน้ น 3 ด้ า น คื อ ด้ า นหลั ก สู ต ร
ด้านการประกันคุณภาพ และด้านการบูรณาการความร่วมมือ
4. การประชาสัมพันธ์ของงานที่มีสาระสาคัญ
5. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ เพื่อแตกสู่ตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบ และให้ ป รับ การเชื่ อมโยงตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ งวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน เพื่อให้เห็นชัดมากขึ้น

5.2 รายงานผลการส ารวจความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ส านั ก งาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินงาน
ของสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
.

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารเชื่ อ มโยงของระบบสารสนเทศของส านั ก งาน จากส่ วนกลางไปยั ง
ส่วนย่อย
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้นายพีราวัฒน์ เมืองชื่นเพิ่มเติมรายละเอียดตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
5.3 พิ จ ารณา (ร่าง) คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หน่ ว ยงาน
สนับสนุน ปี 2554-2558
เพื่อเป็นการด าเนินการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับ สนุน ให้มี
ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ให้เพิ่มคาอธิบายเพิ่มเติม (คานิยามศัพท์) ในคู่มอื การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปี 2554-2558
2. ให้ ส านั ก งานก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ เพิ่ ม เติ ม ตาม
อัตลักษณ์ของสานักงาน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการปรับแก้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
5.4 พิ จารณาตั ว บ่ งชี้ เพิ่ ม เติ ม ตามอัต ลั ก ษณ์ ข องส านั ก งานมาตรฐานและประกั น
คุณภาพการศึกษา
ตามองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไก
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ข้อ ที่ 3 มี ก ารก าหนดตั วบ่ งชี้ เพิ่ ม เติ ม ตามอั ตลั ก ษณ์ ของ
หน่วยงาน ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ดังกล่าว จึง ขอพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ดังนี้

1. ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
3. ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพ
มติที่ประชุม เห็ นชอบให้ ยกวาระที่ 5.4 ไปประชุมในครั้งถั ดไป และควรมีก ารก าหนด
อัตลักษณ์ของสานักงานก่อนที่จะมีการกาหนดตัวบ่งชีเ้ พิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสานักงาน
5.5 พิ จ ารณา (ร่ า ง) แผนกลยุ ท ธ์ ป ระจ าปี พ.ศ.2556-2560 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการได้พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ประจาปี พ.ศ.2556-2560
(ฉบับปรับปรุง) สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์แผน
กลยุทธ์ดังกล่าวในที่ประชุม โดยให้ตัดตัวบ่งชี้และปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ไม่สาคัญออก เพื่อให้มีตัวบ่งชี้
จานวนไม่มากเกินไป
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ดาเนินการปรับปรุง แผน
กลยุ ท ธ์ ป ระจาปี พ.ศ.2556-2560 ของส านัก งานมาตรฐานและประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
5.6 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2556 ส านักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ดาเนินการจัดทาแผน
กลยุทธ์ประจาปี พ.ศ.2556-2560 ของสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อน จึงจะดาเนินการแก้ไขแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2556 ของสานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
5.7 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบั ติการประจาปี พ.ศ. 2557 สานัก งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ดาเนินการจัดทาแผน
กลยุทธ์ประจาปี พ.ศ.2556-2560 ของสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อน จึงจะดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2557 ของสานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี ปิดประชุม :
เวลา 12.30 น.

ลงชื่อ .................................ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ)

ลงชื่อ ........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์)

