รายงานการประชุม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 3/2557
วันอังคาร ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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รายงานการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2557
วันอังคาร ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6
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 (ถ้ามี)
อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการประชุมพร้อมดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
1.1 ก าหนดการประเมินคุณ ภาพการศึก ษาภายใน มหาวิทยาลัย ราชภั ฏเชีย งใหม่
ประจาปีการศึกษา 2556
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา
2556 นี้ ได้มกี ารแบ่งกลุ่มรับตรวจประเมิน ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่ม A ได้แก่ หน่วยงานสายสนับสนุน
2. กลุ่ม B ได้แก่ หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน
3. กลุ่ม C ได้แก่ คณะ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม สานักงานมาตรฐานและประกันคุณ ภาพการศึก ษา ครั้งที่
2/2557 วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา
ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 กาหนดการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2556
ของสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา อยู่ ก ลุ่ ม รั บ ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึก ษาภายในกลุ่ม A คือ กลุ่ม ของหน่ วยงานสายสนับ สนุ น โดยมีก าหนดการจัดส่ งรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ e-SAR ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และจะรับการตรวจ
ประเมินระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษามีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการดาเนินการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ของสานักงานให้มีป ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปีการศึก ษา
2556 ส านัก งานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมู ลและดาเนินการเขีย นรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ซึ่งจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 เพื่อนาเข้าพิจารณาในการประชุม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ EdPEx ประจาปีก ารศึก ษา 2557 สานักงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน เพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ EdPEx ประจาปี ก ารศึ ก ษา 2557 ด าเนิ น การขึ้น เพื่ อ พั ฒ นา
คุณ ภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx และเสริมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญ หา
อุ ป สรรค แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพศึกษา ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบและแก้ไขกาหนดการจากวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557
เป็นวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2557 โดยมอบหมายให้นางสาวพยอมรัก กันติยะ เป็นผู้เสนอโครงการ
5.2 รายงานผลการใช้งบประมาณสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2557)
ในปีงบประมาณ2557 สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้รับงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยในการดาเนินกิจกรรมตามพันธกิจของสานักงาน ซึ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้
จานวน 1,078,000 บาท งบประมาณแผ่นดินจานวน 25,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,103,000 บาท และ
ในไตรมาสที่ 2 ของการดาเนินงานสานักงานได้มีการใช้งบประมาณไปจานวนทั้งสิ้น 280,034 บาท
จึงขอเสนอรายงานผลการใช้งบประมาณสานักงาน ประจาปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 2 (เดือน
มกราคม-มีนาคม 2557) เข้าสู่ที่ประชุม เพื่อเป็นการติดตามผลการใช้งบประมาณของสานักงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน วางแผนและ
ตัดสินใจในการใช้จา่ ยงบประมาณสาหรับไตรมาสต่อไป
ข้อเสนอแนะ ผศ.เสาวณี ใจรักษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจาสานักงานเสนอให้จัดทา
โครงการเกี่ยวกับ หลักสูตร โดยการอบรมให้ความรู้ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณ ฑิต ก่อนที่
สาขาวิชาจะดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา และให้สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึก ษาของบประมาณโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและทั ก ษะด้ านการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาภายในที่ส่งคืนมหาวิทยาลัยกลับมาดาเนินการตามโครงการ
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มติที่ประชุม เห็น ชอบและให้ ขอใช้งบประมาณโครงการสร้างความรู้ค วามเข้าใจและ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ส่งคืนมหาวิทยาลัยกลับมาดาเนินการจัดโครงการ
เกี่ยวกับหลักสูตร โดยมอบหมายให้นางสาวพยอมรัก กันติยะเป็นผู้เขียนโครงการ
5.3 พิ จารณา (ร่าง) แผนกลยุท ธ์ป ระจาปี พ.ศ.2556-2560 (ฉบั บ ปรับ ปรุง) ของ
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่ อเป็นการด าเนินการจัดท าแผนกลยุท ธ์ ของสานัก งานมาตรฐานและประกั นคุณ ภาพ
การศึกษาให้มคี วามสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ (เอกสารดังแนบ)
ข้อเสนอแนะ ผศ.เสาวณี ใจรักษ์ ที่ป รึก ษาคณะกรรมการประจาสานักงานได้กล่าวถึง
แผนกลยุทธ์ว่าในบางโครงการมีความซ้าซ้อนกัน น่าจะมีการปรับปรุงโครงการที่คล้ายกันให้เป็น
โครงการเดียวกัน และให้มีการเพิ่มโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตร และโครงการที่เกี่ยวกับ
การสร้ างความเป็ น ผู้ น าของนั ก ศึ ก ษา โดยใช้ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพในแผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ให้
สมบูรณ์มากที่สุด
มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น และบุคลากรสานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ระบบ e-SAR
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้ประสานงานกับสถาบันภาษา ศิลปะ
และวั ฒ นธรรม และส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในการพั ฒ นาระบบ e-SAR
เพื่อนามาปรับใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 4 หน่วยจัดการเรียนการสอนและหน่วยงาน
สายสนับสนุนในปีการศึกษา 2556 นี้ ระบบ e-SAR ที่พัฒนาขึ้นจะคล้ายกับระบบ CHE QA Online
ซึ่งจะมีการเก็บผลการดาเนินงาน และเอกสารหลักฐาน โดยจะเปิดให้หน่วยงานทดลองใช้ระบบใน
วันที่ 18 เมษายน 2557 และจะทาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
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ปิดประชุม :
เวลา 11.30 น.
ลงชื่อ .................................ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ)

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