รายงานการประชุม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 6/2561
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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รายงานการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2561
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
--------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ
โกศัลย์พิพัฒน์
ประธานคณะกรรมการ
2. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
กรรมการ
3. นางสาวสุชาภัสร์
กันติยะ
กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
กรรมการ
5. นางสาวนิชาภา
ชัยวังปัน
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ

ลาป่วย

เริ่มประชุม : เวลา 11.10 น.
อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
แจ้งผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ระหว่างเดือน มกราคมเมษายน 2561 มีข้อสังเกต ดังนี้
1. การใช้รถมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปราชการ ต้ องมีการจดเวลาเข้าออกของรถ และการเติม
น้ามันเชื้อเพลิงให้สัมพันธ์กับการเดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัย
2. การยืมเงินกองทุนบุคลากรเพื่อศึกษาต่อ ผู้กู้ยืมต้องทาสัญญารับสภาพหนี้ หากมีความประสงค์จะ
ลาออกต้องชดใช้เงินกู้ยืมให้หมดก่อน
3. การเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้เกษียณอายุราชการ กรณีมีการรักษาต่อเนื่อง เช่น การบาบัดรักษา
โรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพต้องให้แพทย์ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
4. การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ กรณียืมเงินทดรองราชการเพื่อจัดโครงการหลายโครงการ ให้ทา
การเบิกจ่ายชดใช้เงินยืมทดรองราชการให้ตรงโครงการ
มติที่ประชุม:

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5 /2561 ณ ห้อง
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
เชียงใหม่
มติที่ประชุม:

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กาหนดจัดการประชุมในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม: เห็นชอบและมอบหมายให้
1. นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ ประสานการดาเนินงาน นัดหมายการประชุม และจัดทาระเบียบวาระการ
ประชุม
2. นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ประสานเรื่องอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.2 การเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ สถาบั น ประจ าปี
การศึกษา 2560
ในการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2560 กาหนดจัดการ
ประเมิน ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ได้รับ
งบประมาณสาหรับการดาเนินงานเป็นเงินรายได้ จานวน 126,000 บาท
มติที่ประชุม:

เห็นชอบและมอบหมายให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในวันจัดงานดังกล่าว ดังนี้

1. งานเอกสารโครงการ กาหนดการ หนังสือเชิญต่าง ๆ
2. งานงบประมาณ
3. งานประสานรับ-ส่งคณะกรรมการประเมิน
4. งานตรวจสอบระบบ CHE QA Online
5. จดบันทึกช่วงเวลาสัมภาษณ์
6. พิธีกร

นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น และนางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น และนางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น และนางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
และว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
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7. รับลงทะเบียน การจัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน
8. จัดหาของที่ระลึก
นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ และนางสาวนิชาภา ชัยวังปัน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การนาเข้าข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตร (CHE CO)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดทาระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตร (CHE
CO) และกาหนดให้หลักสูตรนาเข้าข้อมูลภายใน 7 วัน และ สกอ.จะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลภายใน 15 วัน
มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น และผู้ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
นาเรื่องเข้าหารือกับประธานกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อออกประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ
6.2 การประชุมการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตร และระบบฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE CO)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดจัดประชุม การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศการรับทราบ
หลั กสู ตร และระบบฐานข้อมูล การประกัน คุณ ภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE CO) ในวันที่ 24 สิ งหาคม
2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม
1. นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
2. นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
6.3 การประชุมสัมมนาเพื่อวางแผนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ.
2562-2565
ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 มีการประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อวาง
แผนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2562-2565 ณ ศูนย์แม่ริม
มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงานของสานักฯ รายงานผลการดาเนินงานในความ
รับผิดชอบของตนเอง ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561
ปิดประชุม :

เวลา 12.45 น.
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ลงชื่อ .................................ผูบ้ ันทึกการประชุม
(นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน)

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