รายงานการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 6 ประจาปี 2556
วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ขวัญใจ
2. นายพีราวัฒน์
3. นางสาวพยอมรัก
4. นางกัญชลี
5. นางสาวจุฬารัตน์

กิจชาลารัตน์
เมืองชื่น
กันติยะ
หมูฝั้น
แสงอรุณ

ผูช้ ่วยอธิการบดี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

เริ่มประชุม :
เวลา 09.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
อาจารย์ ดร.ขวัญ ใจ กิ จชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิก ารบดี กล่าวเปิดการประชุมพร้อมดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
1.1 แนะนาผู้ช่วยอธิการบดี
ตามค าสั่งมหาวิท ยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 2770/2556 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี กากับบริหารราชการ
แทนอธิการบดีในงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุ ม ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ครั้ ง ที่
5/2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ปฏิทินการปฏิบัติงาน สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาประจาปี
การศึกษา 2556
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา
2556 ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงของสานักงานฯ เพราะปฏิทินการปฏิบัติงานเป็นตัวกาหนด
กรอบในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการ
และยังช่วยให้บุค ลากรสามารถปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น เป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคลของ
ส านั ก งานฯ ดั งนั้น ส านั ก งานฯ จึ งได้จั ด ท าปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ งาน ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น
คุ ณ ภาพการศึก ษาประจาปีก ารศึก ษา 2556 คณะกรรมการได้พิจารณาปฏิทิ นการปฏิบัติงานของ
สานักงานพร้อมทั้งได้มอบหมายให้บุคลากรได้นาไปปฏิบัติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
4.2 งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรในปี ง บประมาณ พ.ศ.2557 ของส านั ก งาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสาหรับการดาเนินงานตาม
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 3 การจัด การศึ ก ษาให้ มีคุณ ภาพและท านุบ ารุงศิ ลปและวัฒ นธรรมให้ กั บ สานัก งาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,103,000 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน
จานวน 25,000 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จานวน 1,078,000 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
4.3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2555
ในปีการศึกษา 2555 สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับ การประเมิน
คุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย ภายใต้เกณฑ์การประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการ
อุด มศึก ษา (สกอ.) ตามพั นธกิ จของหน่วยงาน จานวน 4 องค์ป ระกอบ 7 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบ ที่ 1 ปรัชญา ปณิธ าน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
จัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีผลการประเมินคุณภาพรวมทุกตัวบ่งชี้เท่ากับ 3.86 คะแนน อยู่ในระดับ ดี
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
4.4 รายนามคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจาสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา
การด าเนินการจัด ซื้อ -จัด จ้าง ของสานัก งานฯ เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิท ยาลัย
จึ งขอเสนอรายนามบุ ค คลดั งต่ อ ไปนี้ ท าหน้ าที่ ใ นการบริห ารการจั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า ง ของส านั ก งานฯ
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. อาจารย์เมษา
มหาวรรณ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
2. นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
3. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
ประธานตรวจรับพัสดุ
4. นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี
กรรมการตรวจรับพัสดุ
5. นางสาวพยอมรัก กันติยะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ
6. นางกัญชลี
หมูฝั้น
เจ้าหน้าที่การเงิน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิ จ ารณาแต่ งตั้งคณะกรรมการประจาส านั ก งานมาตรฐานและประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนได้มี
ข้อเสนอแนะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักงานฯ เพื่อให้ก ารดาเนินงานของสานักงานฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานฯ เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายนามดังต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการประจาสานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา
1. อาจารย์ ดร.ขวัญใจ
กิจชาลารัตน์
ประธานกรรมการ
2. ผศ.เสาวณี
ใจรักษ์
ที่ปรึกษา
3. อาจารย์บรมศักดิ์
กลั่นเรืองแสง
กรรมการ
4. นางสาวนภัสนันท์
ชัยภักดี
กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์
โยธาราษฎร์
กรรมการ
6. นางสาวพยอมรัก
กันติยะ
กรรมการ
7. นางกัญชลี
หมูฝั้น
กรรมการ
8. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
เลขานุการ
9. นางสาวจุฬารัตน์
แสงอรุณ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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มติท่ีประชุม ที่ประชุม เห็นชอบ และเพิ่มรายชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา
รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ปรับเปลี่ยนอาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ เป็นรองประธาน
กรรมการ และเพิ่มรายชื่อนายธีระพงษ์ ใจคามา เป็นกรรมการ พร้อมทั้งออกหนังสือเชิญโดยแนบแบบ
ตอบรับ แล้วออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักงานต่อไป
5.2 พิ จารณา (ร่าง) แผนพั ฒ นาคุณ ภาพ Improvement plan ปีก ารศึก ษา 2556 ของ
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2555 ของส านั ก งาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไว้นั้น ทางสานักงานฯได้นามาจัดทา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา (Improvements
Plan) ประจาปีการศึกษา 2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบและให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ
5.3 พิ จ ารณา (ร่ า ง) รายงานประจ าปี 2556 ของส านั ก งานมาตรฐานและประกั น
คุณภาพการศึกษา
รายงานประจาปี 2556 ของส านัก งานมาตรฐานและประกั นคุณ ภาพการศึก ษา เป็ นการ
รายงานผลการดาเนินงานของโครงการ กิจกรรม ตามแผนงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี ของมหาวิท ยาลั ย ซึ่ งมี จานวนทั้งสิ้น 10 โครงการ 16 ตัวชี้วัด บรรลุ เป้าหมายความสาเร็จ ตาม
โครงการ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 และไม่บรรลุร้อยละ 20
ทั้งนี้สานักงานฯ ต้องรายงานผลการดาเนินงานทั้งหมดให้กับมหาวิทยาลัยรับทราบภายในวันที่
25 พฤศจิกายน 2556 และเพื่อให้รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมพิจารณาตรวจทานก่อนนาส่งมหาวิทยาลัย
มติท่ีประชุม ที่ประชุมเห็นชอบและให้จัดทาบั นทึกข้อความนาส่ง (ร่าง) รายงานประจาปีให้
รองศาสตราจารย์ พิ ท ยาภรณ์ มานะจุ ติ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล พร้ อ มทั้ ง ให้ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ลงนาม เพื่อจัดส่งกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
ตามระยะเวลาที่กาหนดต่อไป
5.4 พิจารณาการเตรียมการดาเนินคครงการประชุมสัมมนา สร้างความรู้ ความเข้าใจ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรทุกระดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ม อบหมายให้ ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ดาเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนา สร้างความรู้ ความเข้าใจการประกั นคุณภาพการศึกษาให้กับ
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บุค ลากรทุก ระดั บ โดยมี ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร เป็นวิท ยากรบรรยาย ในวันศุกร์ ที่ 13 ธั นวาคม
2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดจึงขอให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมพิจารณาการวางแผนและการเตรียมการโครงการดังกล่าว
มติ ท่ี ป ระชุ ม ที่ ป ระชุม เห็ น ชอบและให้ เพิ่ ม วั น ด าเนิ น โครงการเป็ น 2 วั น คื อ วั น ที่ 12-13
ธันวาคม 2556 พร้อมทั้งแก้ไขกาหนดการโครงการเพื่อประสานวิทยากรต่อไป
5.5 พิจารณากาหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อดาเนินคครงการพัฒนางานด้านการประกั น
คุณ ภาพการศึกษา การดาเนินการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ย ง ของสานัก งาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจาปี แผนการจัดการความรู้ (KM) แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน แผนการประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาบุคลากร แผนสารสนเทศ และแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุ มภายใน ของสานักงานฯเป็นไปอย่างมีป ระสิท ธิภาพ ได้ก าหนดวันเพื่อ
จัดทาแผนดังกล่าวในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้ดาเนินการตามระยะเวลาดังกล่าว
5.6 รายการครุ ภั ณ ฑ์ ประจ าปี งบประมาณ 2558 ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น
คุณภาพการศึกษา
อ้างถึงบันทึกข้อความกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ที่ศธ 0533.06.06/ว 263 ลง
วั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2556 เรื่ อ ง ขอความอนุ เคราะห์ ข้ อ มู ล งบลงทุ น ประกอบการจั ด ท า ค าขอตั้ ง
งบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งได้มีการสารวจความต้องการงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ได้แก่ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ของหน่วยงาน มายังสานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา นั้น
ทั้งนี้งานพั ส ดุ สานักงานฯได้สารวจสภาพครุภัณ ฑ์ที่มีอยู่เ บื้องต้น พบว่า บางรายการอยู่ใน
สภาพช ารุ ด ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ อาทิ เช่ น เก้ าอี้ ส านั ก งาน เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น ขอให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
พิจารณาความต้องการใช้ครุภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อรวบรวมส่งกองแผนภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมเห็นชอบ และเสนอเครื่องโปรเจคเตอร์สาหรับดาเนินการประชุม พร้อม
ทั้งให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อจัดส่งกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ตามระยะเวลาที่
กาหนดต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุม :
เวลา 12.40 น.

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

ลงชื่อ ........................................ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์)
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