รายงานการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 3/2556
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.40 น.
ณ ห้องประชุมเอือ้ งคา ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายชื่อผู้มาประชุม
1. รศ.พิทยาภรณ์
2. นายพีราวัฒน์
3. นางสาวพยอมรัก
4. นางกัญชลี
5. นางสาวจุฬารัตน์
เริ่มประชุม :
เวลา 13.40 น.

มานะจุติ
เมืองชื่น
กันติยะ
หมูฝั้น
แสงอรุณ

ผูช้ ่วยอธิการบดี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)
รศ.พิ ทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ ช่วยอธิการบดี ได้ก ล่าวเปิดการประชุม และแจ้งข่าวสารแก่ ที่
ประชุมดังนี้
1. การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2556
2. เกณฑ์การลาออกจากราชการ และการปรับจากการใช้ทุนของมหาวิทยาลัยในการศึกษา
ต่อ
3. เอกสารลับ เอกสารปิดซองลับ เจ้าหน้าที่ไม่ตอ้ งเปิด
4. การรับปริญญา ระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม 2556 ผูบ้ ริหารและคณะต่างๆจะยุ่งมาก
5. การจัดงานเลี้ยงต่างๆที่วทิ ยาเขตสะลวง-ขีเ้ หล็ก
6. รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผูช้ ่วยอธิการบดีและอาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มีการ
ประชุมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
7. สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเข้ามาตรวจสอบงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 2556 นี้ จะส่งผลต่อการของบประมาณการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2557
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ น.ส.พยอมรัก กันติยะ ดาเนินการจัดเก็บเอกสารลับ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุ ม ระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2556
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การดาเนินงานจัดทาสูจบิ ัตรเนื่องในงานพระราชทานปริญญาฯลฯ
รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้มอบหมายให้นางกัญ ชลี หมูฝั้น นักวิชาการ
ศึกษา ทาหน้าที่รายงานความก้าวหน้าในการจัดทาสูจิบัตร งานพระราชทานปริญญาฯลฯ ดังนี้
การเปิดซองสอบราคาจ้างจัดทาสูจิบัตร จานวน 20,773 เล่ม โดยมีผู้มารับเอกสาร จานวน
4 ราย มี ผู้ ม ายื่ น ซองเสนอราคา จ านวน 2 ราย ซึ่ ง เสนอราคาเป็ น จ านวนเงิ น เท่ า กั น ดั ง นั้ น
คณะกรรมการจึงได้เชิญเสนอราคาอีกครั้งในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ปรากฏผลการเสนอราคา คือ
ร้านสุทธิโรจน์ พริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 7.65 บาท และห้างหุ้นส่วนจากัดโรงพิมพ์แสงศิลป์ เสนอ
ราคาเล่มละ 8 บาท ร้านสุทธิโรจน์ พริ้นติ้ง จึง เป็นผู้ชนะการเปิดซองสอบราคาจ้างจัดทาสูจิบัตร
จานวน 20,773 เล่ม ในราคา เล่มละ 7.65 บาท เป็นเงิน 158,913.45 บาท
รศ.พิ ท ยาภรณ์ มานะจุ ติ ผู้ ช่ วยอธิ ก ารบดี ได้ แ จ้ งรายละเอี ย ดรู ป เล่ ม สู จิ บั ต ร งาน
พระราชทานปริญญาฯลฯ จากการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ดังนี้
1. เห็นควรปรับสีปกหน้าและปกหลัง ให้สอดรับกั นเป็นสีเหลือง, สีฟ้า และสีขาว
อักษรควรจะเป็นรูปแบบเดียวกัน
2. การแก้ไขคาผิดในบางจุด และการตรวจอักษรได้มอบหมายให้รศ.สนิท สัตโยภาส
เป็นผู้ตรวจสอบ
3. ให้นาสูจิบัตรจากโรงพิ มพ์ไปส่ง ยั งกองพิธีการในวันแรกของงานพระราชทาน
ปริญญาฯลฯ และให้เผื่อจานวนสูจิบัตรไว้ดว้ ย เพราะการจราจรติดขัด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

4.2 รายงานการเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE
QA CMRU ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แจ้งการเปิดระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ปีการศึกษา 2555
วันที่ 5 มิ.ย. 2556 เวลา 11:10 โดย admin
เรียนท่านผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online
บัดนี้ สกอ. ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE
QA Online) ประจาปีการศึกษา 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ สกอ. จึงขอแจ้งการเปิดใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ประจาปีการศึกษา 2555 อย่างเป็นทางการในวันที่ 4 มิถุนายน
2556 นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมายเหตุ - สาหรับโปรแกรมที่ใช้สาหรับติดตั้งที่ server ของสถาบันนั้น ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ
โดยมีกาหนดการเปิดให้ download ประมาณวันที่ 7 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมอบหมายให้สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาดาเนินการดังนี้
1. ให้ทาบันทึกข้อความแจ้งผูใ้ ช้ระบบทั้ง 5 คณะ
2. ดาเนินการจัดอบรม ให้แก่ 5 คณะ
3. แจ้งแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
4. ป ระสานฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเท ศ ให้ Download Script ได้ ใ นเว็ บ ไซ ต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5. ลงรหัสผูใ้ ช้งานให้แก่ผู้ประเมิน และแจ้งผูใ้ ช้งาน
6. เชิญวิทยากรเตรียมการอบรม
4.3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานฯ ประจาปีงบ 2556
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ งบประมาณด าเนิ น งานประจ าปี งบประมาณ 2556 ทั้ งนี้
สานักงานได้ดาเนินการกิจกรรมโครงการพร้อมกับเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วในบางส่วน แต่ยังคงมี
บางกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดดังนี้
1. จัดทาคู่มอื การประกันคุณภาพภายใน
ค่าร้อยละ 100
2. จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีและงานวิจัยประกันคุณภาพ
ค่าร้อยละ 88.40
3. จัดทารายงานการประเมินคุณภาพ (SAR)
ค่าร้อยละ 100
4. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ
ค่าร้อยละ 100
5. การดาเนินงานเกณฑ์คุณภาพที่เป็นเลิศ EdPEx
ค่าร้อยละ 100

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมอบหมายให้สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการดังนี้
1. ถ่ า ยเอกสารคู่ มื อ การป ระกั น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษ าภายในสถานศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 จานวน 100 เล่ม
2. ถ่ ายเอกสารคู่มือการประเมินคุณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา จานวน 100 เล่ม
3. ถ่ ายเอกสารคู่มื อการประกั นคุณ ภาพการศึก ษาภายใน มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
เชียงใหม่ จานวน 100 เล่ม
4. ให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีและงานวิจัยประกันคุณ ภาพใน
ปีงบประมาณ 2556 นี้
5. ให้ น างกั ญ ชลี หมู ฝั้ น ประสานกองนโยบายและแผน เรื่ อ งการขอขยาย
งบประมาณในกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ
6. ถ่ายเอกสารหนังสือ กรณีศึกษา Best Practices TQC Winner 2009
7. ถ่ายเอกสารคู่มอื เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ 25522553 THE 2009-2010 EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตามที่ส านัก งานมาตรฐานเป็นหน่วยงานกลางในการดาเนินการประเมินคุณ ภาพภายใน
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษานั้น ในปีการศึกษา 2555 ได้วางแผนการเตรียมการไว้โดยจัดแบ่งเป็น 3
ระยะดังนี้
ระยะที่ 1
ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน และสนับสนุน
ดาเนินการประเมินระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2556
แบ่งการประเมินออกเป็น 2 สาย คือ
สาย A ประกอบด้วย หน่วยงานสายสนับสนุน 7 หน่วงาน
สาย B ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฯ
ระยะที่ 2
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (วจก. / เกษตร/ ครุศาสตร์)
ดาเนินการประเมินระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556
ระยะที่ 3
ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน
ดาเนินการประเมินระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2556

การเตรียมการในระยะที่ 1 มีดังนี้
กิจกรรม

ผลการปฏิบัติ

1. ด้านเอกสาร
1.1 โครงการ และกาหนดการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
1.2 หนังสือขอเชิญเป็นกรรมการประเมิน พร้อมแบบตอบรับ
ดาเนินการแล้ว
1.3 หนังสือขออนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ประเมิน
ดาเนินการแล้ว
1.4 หนังสือเชิญกรรมการประเมิน ประชุมวางแผนประเมิน
ดาเนินการแล้ว
1.5 หนังสือขอบคุณกรรมการประเมิน
ยังไม่ได้ดาเนินการ
1.6 บันทึกข้อความจัดเตรียมผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และขอ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
อนุเคราะห์อาหารว่าง รองรับกรรมการประเมิน
1.7 บันทึกข้อความเชิญอธิการ /รองอธิการ /ผู้ช่วยอธิการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ร่วมประชุมวางแผนประเมินคุณภาพในวันที่ 18/6/56
1.8 บันทึกขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพนิ่ง และ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ขอกันพืน้ ที่จอดรถ
1.9 บันทึกขอรถรับ-ส่ง ไป Adicet และสนามบิน
ยังไม่ได้ดาเนินการ
1.10 บันทึกขอเชิญรับฟังสรุปผลสายสนับสนุน วันที่ 21/6/56
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.11 บันทึกถึงคณบดีวทิ ยาลัยแม่ฮอ่ งสอน ขออานวยความ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
สะดวกให้กับคณะกรรมการและเตรียมการรับการ
ประเมิน
1.12 คาสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมิน
ยังไม่ได้ดาเนินการ
1.13 คาสั่งเดินทางไปราชการแม่ฮอ่ งสอน
ยังไม่ได้ดาเนินการ
1.14 สัญญายืมเงินโครงการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
1.15 รายงานการเดินทางไปราชการ สาหรับกรรมการจาก
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ลาปาง – เชียงใหม่ และเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
1.16 ทาแบบประเมินความพึงพอใจโครงการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
1.17 ทา power point นาเสนอให้ทา่ นอธิการ 18/6/56
ยังไม่ได้ดาเนินการ
1.18 เอกสารประกอบการประเมินทั้งหมด
ยังไม่ได้ดาเนินการ
1.19 จัดเตรียมรูปแบบเล่มรายงานผลการตรวจประเมินเพื่อให้ ยังไม่ได้ดาเนินการ
เป็นรูปแบบเดียวกันทุกหน่วยงาน
2. ด้านการประสานและดาเนินงาน
2.1 จองห้องประชุมวันที่ 18/6/56
ดาเนินการแล้ว
2.2 จองที่พักสาหรับผูป้ ระเมิน รร.เมอร์เคียว/รร.ใบหยก
ยังไม่ได้ดาเนินการ
2.3 จองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
ยังไม่ได้ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
พยอมรัก
พยอมรัก
พยอมรัก
พยอมรัก
กัญชลี
พยอมรัก
กัญชลี
กัญชลี
จุฬารัตน์
กัญชลี
พยอมรัก

พยอมรัก
พยอมรัก
กัญชลี, จุฬารัตน์
กัญชลี
พยอมรัก
พีราวัฒน์
พยอมรัก
พยอมรัก

พยอมรัก
กัญชลี
กัญชลี

กิจกรรม
2.4 ประสานห้องประชุมสรุปผลสายสนับสนุน
2.5 ประสานจัดอาหาร
2.6 ประสานกรรมการประเมิน
2.7 จัดส่งรายงานการประเมินให้กับผูป้ ระเมิน
2.8 แก้ไขโปรแกรม Excel ช่วยคานวณ
2.9 แบ่งความรับผิดชอบเลขาคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3. ด้านการเงินและงบประมาณ
3.1 ค่าตอบแทนวิทยาการ
3.2 ค่าน้ามันรถ ลาปาง-เชียงใหม่ 2 ท่าน
3.3 ค่าที่พักกรรมการ
3.4 ค่าตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
3.5 ค่าอาหารว่าง และค่าอาหาร
3.6 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประเมิน
3.7 ค่าวัสดุในการดาเนินงาน
3.8 ค่าจัดส่งไปรษณีย์ (SAR) ต่างจังหวัด

ผลการปฏิบัติ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

ผู้รับผิดชอบ
กัญชลี
กัญชลี
พยอมรัก
กัญชลีและจุฬารัตน์
พยอมรัก
พีราวัฒน์, พยอมรัก,
กัญชลี และจุฬารัตน์

ยังไม่ได้ดาเนินการ

กัญชลีและจุฬารัตน์

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้บุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการตาม
หน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบตามตารางการเตรียมการในระยะที่ 1
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้มอบหมายให้ น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ และ
น.ส.พยอมรัก กันติยะ รายงานผลการเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (KM) สู่ชุมชนนักปฏิบัติ (COP:
Community of Practice) ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556
เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคารคณะวิท ยาการจัดการ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติภายในองค์กร
และเพื่อให้เกิดต้นแบบการพัฒนากิจกรรมด้านการจัดการความรู้ในองค์กร โดยมีวิทยากรบรรยาย
คือ อาจารย์ ดร.ทิพ ย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผศ.ดร.ปฏิภาณ
สุ ท ธิ กุ ล บุ ต ร รองคณบดี ฝ่ า ยวิ เทศสั ม พั น ธ์ แ ละพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย คณะผลิ ต กรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับ เครื่องมือที่ช่วยในการทาจัดการความรู้ (KM)
คือ BAR : Before Action Review, AAR : After Action Review และ COP : Community of Practice

Before Action Review : BAR คือ การพูดคุยกันของสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมนั้นๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนการทากิจกรรม โดยมุ่งเน้นประเด็นไปที่เป้าหมายของการทากิจกรรม
After Action Review : AAR คือ การพูดคุยหลังจากสมาชิกทากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
COP : Community of Practice คื อ ชุม ชนนัก ปฏิบั ติ หรือ ชุม ชนแห่งการเรีย นรู้ที่ รวบรวม
กลุ่ ม คนที่ มี ค วามรู้ค วามสนใจในเรื่อ งเดีย วกั น มาร่วมแลกเปลี่ ย น แบ่ งปั น เรีย นรู้ในเรื่องนั้น ๆ
ร่วมกัน เพื่อได้มาซึ่ง Knowledge Assets : KA หรือ ขุมความรู้ ในเรื่องนัน้ ๆ สาหรับคนในชุมชน
จากนั้น รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้มอบหมายให้นายพีราวัฒ น์ เมืองชื่น
นักวิชาการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ EdPEx ซึ่งอยู่ระหว่างการสรุปรายงาน
จ านวน 3 เล่ ม คื อ 1. รายงานโครงการ EdPEx ที่ ด าเนิ น การเมื่ อ วั น ที่ 1-2 มิ ถุ น ายน 2556
ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ 2.รายงาน EdPEx ของสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา 3. รายงานการบริหารความเสี่ยง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุม :
เวลา 16.10 น.

ลงชื่อ ................................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ)

ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(รศ.พิทยาภรณ์ มานะจุต)ิ

