รายงานการประชุม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 7/2561
วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.30 น.
ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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รายงานการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2561
วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.30 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. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
กรรมการ
6. นางสาวนิชาภา
ชัยวังปัน
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
-ไม่ม-ี
เริ่มประชุม : เวลา 11.50 น.
อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบจานวน 2 ประเด็น ดังนี้
1. มหาวิทยาลั ย รับ ทราบเรื่ องการประเมิ นผลการปฏิ บั ติราชการรอบที่ 2/2561 ระหว่างวัน ที่ 1
เมษายน ถึ งวั น ที่ 30 กั น ยายน 2561 โดยจะมี ห นั งสื อ แจ้ งผลการเลื่ อ นเงิน เดื อ น ค่ าจ้ าง ค่ าตอบแทนของ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจา พนักงานราชการและลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้
ทราบต่อไป
2. แสดงความยินดีกับบุคลากรของสานักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชานาญ
การ จานวน 2 คน ได้แก่ นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น รักษาการหัวหน้างานมาตรฐานและหลักสูตร และนางสาวสุชาภัสร์
กันติยะ รักษาการหัวหน้างานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมแนะนาให้บุคลากรเตรียมทาผลงานเพื่อ
ปรับตาแหน่งให้สูงขึ้น จานวน 3 คน คือ นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน และว่าที่ร้อยตรีหญิง
กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
มติที่ประชุม: รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6 /2561
ณ ห้องสานักงานมาตรฐานและประกันคุ ณภาพการศึกษา ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองการประชุมครั้งที่ 6/2561 โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 /2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ปฏิทินการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 2561 -30 ก.ย. 2562)
ประธานประกรรมการได้มอบหมายให้นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน จัดทาปฏิทินการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ 2562 และให้บุคลากรทุกคนตรวจสอบปฏิทินการดาเนินงานดังกล่าว พร้อมระบุวันที่ในการดาเนินงาน
แต่ละกิจกรรม และส่งให้นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน รวบรวมเพื่อนาเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ในการประเมิน คุณ ภาพภายในระดับ หน่วยงานสนับสนุน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่เดิม
กาหนดจัดการประเมิน ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระ
เกียรติ ได้รับงบประมาณสาหรับการดาเนินงานเป็นเงินรายได้ จานวน 52,000 บาท แต่เนื่องจากมีการนาระบบ
บริหารจัดการงานประกันคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาใช้จึงลดวันประเมิน ให้
เหลือเพียง 1 วัน คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม:

ประธานมอบหมายให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในวันจัดงานดังกล่าว ดังนี้

1. งานเอกสารโครงการ กาหนดการ หนังสือเชิญต่าง ๆ
2. งานงบประมาณ
3. งานตรวจสอบระบบ e-SAR
4. จดบันทึกช่วงเวลาสัมภาษณ์
5. พิธีกร
6. รับลงทะเบียน การจัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง

นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน
นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน
และว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
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4.2 การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสู ตรนาร่อง ก้าวสู่ TQR
อย่างยั่งยืน
สานั กงานกาหนดจั ดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพั ฒ นาหลั กสู ตรน าร่อง ก้าวสู่ TQR อย่างยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้ น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมความ
พร้อมขอขึ้นทะเบียน TQR
มติที่ประชุม: เห็ น ชอบและมอบ นางสาวสุ ช าภั ส ร์ กัน ติย ะ ท าหนังสื อ ถึ งคณะ วิท ยาลั ย พิ จารณาคั ด เลื อ ก
หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในคะแนนเฉลี่ยระดับดี ต่อเนื่อง 2 ปี ที่
สามารถเข้าสู่ ห ลักเกณฑ์การน าร่องเผยแพร่ห ลั กสู ตรใน TQR ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมขอขึ้น
ทะเบียน TQR ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2561
กาหนดจั ดการประชุมคณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ ที่ 19
ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม: รับทราบและมอบ นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ ประสานการดาเนินงาน นัดหมายการประชุม และ
จัดทาระเบียบวาระการประชุม และให้นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ประสานเรื่องอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.2 การปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 1/2561
ในภาคการศึก ษาที่ 1/2561 ก าหนดจัด พิ ธีปั จฉิม นิ เทศสหกิจ ศึก ษาวัน ศุ กร์ ที่ 19 ตุ ล าคม 2561
เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจานวน 7 คน
2. นักศึกษาสหกิจศึกษา จานวนทั้งสิ้น 47 คน แบ่งเป็น
2.1 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 39 คน
2.2 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จานวน 8 คน
มติที่ประชุม: รับทราบและมอบ นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ประสานการดาเนินงาน ทาหนังสือเชิญประธานพิธี
เปิดและมอบวุฒิบัตรสหกิจศึกษา พร้อมทั้งเชิญผู้ทเี่ กี่ยวข้องแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรม
5.3 การปฐมนิเทศสหกิจศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ 2/2561
ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 กาหนดจัดพิธีป ฐมนิเทศสหกิจศึกษา ในวัน เสาร์ ที่ 27 ตุล าคม 2561
เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจานวน 7 คน
2. นักศึกษาสหกิจศึกษา จานวน 143 คน แบ่งเป็น
2.1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 28 คน
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2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 9 คน
2.3 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จานวน 106 คน
มติที่ประชุม: รับทราบและมอบ นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ ประสานการดาเนินงาน ทาหนังสือเชิญเชิญผู้ ที่
เกี่ยวข้องแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรม และนางสาวนิชาภา ชัยวังปัน เตรียมข้อมูลสาหรับการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา
5.4 รายงานการขอตั้งงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานได้ ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 9 โครงการ 28 กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการบริหารจัดการสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
3. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4. โครงการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. การจัดการความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
6. โครงการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6.1 การประชุมคณะกรรมการการการจัดการความรู้ KM ของมหาวิทยาลัย
6.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงองค์ความรู้และติดตามการดาเนินกิจกรรม KM Focus areas
6.3 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมุนเวียนทุกหน่วยงานและคณะ (KM สัญจร)
6.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ ตลาดนัด KM
7. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7.2 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
7.3 โครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
7.4 โครงการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7.5 โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
7.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรนาร่อง ก้าวสู่ TQR อย่างยั่งยืน
8. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย 2561
8.2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 2561
8.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 2561
8.4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2561
8.5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
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9. โครงการศูนย์สหกิจศึกษา
9.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกสห
กิจศึกษา
9.2 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
9.3 โครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ
9.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
9.5 โครงการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9.6 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา
9.7 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
9.8 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษา
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี
เลิกประชุม :

เวลา 12.45 น.
ลงชื่อ .................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน)

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