รายงานการประชุม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 5/2561
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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รายงานการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2561
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
--------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ
โกศัลย์พิพัฒน์
ประธานคณะกรรมการ
2. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
กรรมการ
3. นางสาวสุชาภัสร์
กันติยะ
กรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์
แสงอรุณ
กรรมการ
5. ว่าที่ร.ต.(ญ)กัญภาสรณ์
ดวงแก้ว
กรรมการ
6. นางสาวนิชาภา
ชัยวังปัน
กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุม : เวลา 14.05 น.
อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
1.1.1 กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2560
ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เชี ยงใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2560 นี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มรับการตรวจประเมิน ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1. ระดับคณะ
วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561
2. ระดับวิทยาลัย วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561
3. ระดับสถาบัน วันที่ 3-4 กันยายน 2561
4. ระดับหน่วยงานสายสนุบสนุน วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ /2561 ณ
ห้ อ งส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ชั้ น 6 อาคารราชภั ฏ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2560
4.1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย
ในการประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดั บ คณะ วิทยาลั ย ประจาปี ก ารศึก ษา
2560 กาหนดจั ดการประเมิน ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่ งกลุ่ มรับ การตรวจประเมิ น
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A ระดับคณะ และ กลุ่ม B ระดับวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ และแบ่งผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้
1. กลุ่ม A ได้แก่ ระดับคณะ ผู้รับผิดชอบ นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
2. กลุ่ม B ได้แก่ ระดับวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
4.1.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ สถาบั น ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560
กาหนดจัดการประเมิน ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น 3 อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา
2560 กาหนดจัดการประเมิน ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น 3 อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม
CHE Online

เห็ น ชอบ และมอบหมายให้ น างสาวสุ ช าภั ส ร์ กั น ติยะ ประสานเรื่อ งการกรอกข้ อมู ล
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4.2 การอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
ตามที่ เครือข่ายส่งเสริมการพัฒ นาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ได้
มอบหมายให้ มหาวิทยาลัย โดย สานั กงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมหลั กสูตร
“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ซึ่งตรงกับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 จึงต้องแบ่ง
บุคลากรในดาเนินงานเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ 2 จัดการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 7
มติที่ประชุม:
เห็นชอบและแบ่งกลุ่มบุคลากรสาหรับการดาเนินงาน ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ และ ว่าที่ร.ต.(ญ)กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
2. กลุ่มที่ 2 จัดการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 7
นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน และนางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
4.3 การจั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานประจาปี งบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 2561 -30 ก.ย.
2562)
ตามมติที่ประชุม สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ....ได้มอบหมาย
ให้บุคลากรทุกคนส่งข้อมูลปฏิทินการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มงานมายังงานเลขานุการ เพื่อจัดทาปฏิทิน
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562 ของสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา และ
นาเข้าพิจารณาในการประชุมในครั้งถัดไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้บุคลากรแต่ละกลุ่มงานส่งข้อมูลเพิ่มเติม และมอบหมายให้ นางสาวนิชาภา
ชัยวังปัน แก้ไขปฏิทินดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับวิทยาลัย ให้จัด
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษ
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มติที่ประชุม
ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ ประสานงานและนัดหมายการ

ปิดประชุม :
เวลา 15.15 น.
ลงชื่อ .......................................ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน)

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