รายงานการประชุม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 1/2559
วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559
วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 16.10 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
--------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผูช้ ่วยอธิการบดี
2. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
นักวิชาการศึกษา
3. นางสาวพยอมรัก กันติยะ
นักวิชาการศึกษา
4. นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
นักวิชาการศึกษา
5. นางสาวนิชาภา
ชัยวังปัน
นักวิชาการศึกษา
เริ่มประชุม :
เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
อาจารย์ ดร.ขวั ญ ใจ กิ จชาลารัต น์ ผู้ช่วยอธิก ารบดี กล่าวเปิ ดการประชุม พร้อมดาเนิ น
การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
1.1 ประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ของบุคลากรในหน่วยงานโดยการตรวจสอบการเสีย ภาษี และ
การหักลดหย่อนภาษีของตนเอง
- รายการข้อมูลลูกหนี้เงินยืม
- อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจาตาแหน่งของบุคลากร ให้บุคลากรจัดเตรีย ม
ภาระงานเพื่อขอตาแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรมีตาแหน่งที่สูงขึน้
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.2 ผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส านั ก งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประเมิน
การประกันคุณภาพของหน่วยงาน ได้คะแนนดังนี้
องค์ประกอบ
ด้านประสิทธิผล
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1.2 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการปฏิบัตงิ านตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.3 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารของหน่วยงาน
ด้านคุณภาพ
1.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ
2.2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัตงิ าน
3.1 การจัดการความรู้ (KM)
3.2 การบริหารความเสี่ยง (RISK)
3.3 การเงินและงบประมาณ (BUDGET)
3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการพัฒนาหน่วยงาน
4.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน
4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน (12 ตัวบ่งชี้)

คะแนนประเมินเฉลี่ย
ตนเอง กรรมการ
4.00
4.00
5.00
5.00
2.00
2.00
5.00

5.00

4.28
5.00

3.94
4.00

3.83
4.00
4.75
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00

3.83
4.00
4.00
4.00
5.00
3.00
4.00
5.00
5.00

5.00
4.49

5.00
4.15

ผลการ
ประเมิน
ดี

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

จากการประเมินผลการประกันคุณภาพที่ผ่านมา คณะกรรมการประเมินได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการปรับปรุงการดาเนินงานตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล
1. การติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ควรกาหนดภาระหน้าที่ไว้ในแนวปฏิบัติใน
การดาเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Job Description)
2. การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ควรสรุป ในแบบฟอร์มที่
สามารถเข้าใจง่าย โดยอ้างอิงจากตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์
3. ควรก ากั บ ติด ตามตัวบ่งชี้ที่ไม่ได้ดาเนินการตามปฏิทิ นของแผนปฏิ บัติก ารประจาปี
เพื่อการดาเนินการให้เสร็จสิน้ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่ได้วางแผนไว้
4. ควรทบทวนตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพในการดาเนินการในปี
ต่อไป
5. ควรมีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
จากภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อสะท้อนผลการบริหาร และนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานต่อไป
องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ
1. ควรมีก ารเก็ บ แบบสอบถามความพึงพอใจหลากหลายช่องทาง เช่น สอบถามผ่าน
Social media เว็บไซต์ เป็นต้น
2. ควรมีการวิเคราะห์การสุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากร เช่น อธิบ ายการคานวณของ
Yamane เพื่อให้วิเคราะห์กลุ่มประชากรอย่างน้อยร้อยละ 80
3. ในต้นปีการศึกษา / ปีงบประมาณ ควรเริ่มมีการสารวจความต้องการของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อสารวจให้ทราบถึง
ความต้องการรับบริการจากหน่วยงานทั้งนี้จะได้มีผลการสารวจ พร้อมทั้งจะได้นามา
วิเคราะห์ ท าแผนการให้ บ ริ ก ารสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 1
4. ควรพัฒนางานวิจัยพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพ เช่น การมีส่วนร่วมกับงานประกัน
คุณภาพของบุคลากร เป็นต้น เพื่อนาผลการวิจัยมาปรับปรุงงานต่อไป
องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
1. ควรมีการประเมินคู่มือการประกันคุณภาพในปีตอ่ ไป
2. ควรมีการเผยแพร่คู่มอื การจัดทาให้กับหน่วยงานให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจยิ่งขึ้น
3. ตั ว ชี้ วั ด ส าหรั บ การประเมิ น ความเสี่ ย งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา เช่ น
การดาเนินงานไม่บรรลุผลแต่ใช้การอบรม
4. ควรมี ก ารน าผลการวิ เคราะห์ ใ ช้ ในการจั ด ท าแผนงบประมาณในปี ต่ อ ไปและการ
นาไปใช้ในการตัดสินใจ
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5. ควรมีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมในการดาเนินการ มีการนาเสนอเชิงนโยบายหรือ
ประกาศเพื่อให้เห็นชัดเจน
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน
ควรมี เ จ้ า หน้ า ที่ เ ฉพาะในการพั ฒ นาข้ อ มู ล สารสนเทศให้ ค รอบคลุ ม ในทุ ก ๆ ด้ า น
เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. การด าเนิ น งานบางตั ว บ่ ง ชี้ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น งานได้ ต ามเป้ า หมายที่ ก าหนด เช่ น
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุท ธศาสตร์ของมหาวิท ยาลัย
เนื่องด้วยตัวบ่งชี้บางตัว ไม่สามารถดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายได้ตามที่กาหนด ควรจะมีการ
ปรับเป้าหมายให้มีความสมดุลและเป็นไปตามความเป็นจริงมากที่สุด
2. ตั ว บ่ งชี้ ที่ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของผู้ บ ริห ารหรือ คณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานจากภายในและภายนอกหน่วยงาน บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะดาเนินงานได้ เนื่อง
ด้วยผู้บริหารของหน่วยงานเป็นผู้บริหารในระดับสูง ซึ่งจะมีคณะกรรมการติดตามผลการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยดาเนินการอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นการดาเนินการซ้าซ้อนกัน ควรจะมีการปรับให้ไปใช้
ผลการประเมินผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
3. การรายงานผลความพึ งพอใจในการให้ บ ริก ารของส านั ก งานฯ คณะกรรมการให้
ความเห็นว่าควรมีก ารวิเคราะห์ก ารสุ่มตัวอย่ างของกลุ่มประชากร เช่น อธิบายการคานวณของ
Yamane เพื่อให้วิเคราะห์ก ลุ่มประชากรอย่างน้อยร้อยละ 80 ซึ่งการดาเนินงานในรายงานนี้เป็น
เพียงรายงานความพึงพอใจที่ไม่เน้นการวิจัย หลักการบางอย่างไม่สามารถที่จะใช้ในส่วนของการ
วิจัยมาดาเนินการได้ แต่คงมีการปรับปรุงรายงานในปีต่อ ๆ ให้เข้าสู่การดาเนินงานในด้านการวิจัย
ให้มากที่สุด เพื่อให้รายงานมีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพมากที่สุด
4. ด้านการเงินและงบประมาณ ซึ่งได้คะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เนื่องด้วย
การดาเนินงานในด้านนี้อ้างอิงกับงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนมาก การจัดทาแผนกล
ยุทธ์ด้านการเงินของหน่วยงานทาได้ค่อนข้างยาก เนื่องด้วยหน่วยงานไม่มีการสรรหาเงิ นรายได้ของ
หน่วยงานเป็นของตนเอง
มติที่ประชุม มอบให้ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว บ่ ง ชี้ ไ ด้ วิ เ คราะห์ ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ และนาไปปรับปรุงการดาเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับตนเอง พร้อมนาเข้าสู่การประชุมใน
ครั้งต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการใช้งบประมาณสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ รับ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการดาเนินกิจกรรมตามพันธกิจของสานักงานฯ โดยสามารถแยก
งบประมาณได้ดังนี้
1. งบประมาณเงินรายได้
จานวน 3,225,390 บาท
2. งบประมาณแผ่นดิน
จานวน 667,790 บาท
รวมทั้งสิน้
จานวน 3,893,180 บาท
ในไตรมาสที่ 1 ของการด าเนิ น งานส านั ก งานได้ มี ก ารใช้ ง บประมาณไปจ านวนทั้ ง สิ้ น
จานวน 335,738.00 บาท จึงขอเสนอรายงานผลการใช้งบประมาณสานักงาน ประจาปีงบประมาณ
2559 เพื่อเป็นการติดตามผลการใช้งบประมาณของสานักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูล
ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน วางแผนและตัดสินใจในการใช้จ่ายงบประมาณสาหรับ
ไตรมาสต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมในประเทศ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ เป็นแนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3 รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาของบุคลากรหน่วยงาน
ส านั ก งานมาตรฐานฯ ได้ ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการประชุ ม / อบรม / สั ม มนา กั บ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รายละเอียดดังนี้
1. การเข้าร่วมโครงการฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการจัดหา
พั ส ดุ วิ ธี ต ลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” วั น ที่ 9 ตุ ล าคม 2558 ณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินค่างานเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น” วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์ววิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. การเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ทาความรู้จักกับมือใหม่หัด
เขียนหนังสือราชการ” วันที่ 6 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การดาเนินการโครงการของสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
น.ส.พยอมรัก กันติยะ นักวิชาการศึกษา ได้นาเสนอข้อมูลการจัดโครงการของหน่วยงานที่
ผ่านมาซึ่งมีการดาเนินการทั้งหมด 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุ ค ลากร ระดั บ หน่วยงานสนับ สนุน มหาวิท ยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 12 ต.ค. 2558 ณ ห้อง
ประชุมเอือ้ งสามปอยหลวง ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียติ
2. โครงการอบรมการใช้ ง านระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา “CHE 3D” (CHE QA Online System for 3 degree levels) ส าหรั บ ผู้ ดู แ ลระบบ
(Admin) และผู้กรอกข้อมูล (Editors) ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน วันที่ 17 – 18
ธันวาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผลการด าเนินงานทั้ง 2 โครงการประสบผลสาเร็จอย่างดี เป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งได้จัดทารายงานโครงการเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.5 การด าเนินการโครงการ QA สั ญ จร เพื่ อ วิพ ากษ์ รายงานการประเมิ นตนเอง
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558
น.ส.พยอมรัก กันติยะ นักวิชาการศึกษา ได้นาเสนอข้อ มูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557 ดังนี้ เนื่องด้วยปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งใหม่ ได้ ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร จ านวนทั้ งหมด 87
หลักสูตร พบว่า มีจานวนหลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ระดั บหลักสูตร จานวน 53
หลั ก สู ต ร คิ ด เป็ นร้อ ยละ 61 ของหลั ก สู ตรทั้ งหมด ทั้ งนี้ เพื่ อเป็ น การวางแผนในการรองรับ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558 สานักงานมาตรฐานฯ
จึงได้จัดโครงการ QA สั ญ จร เพื่อวิพ ากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ขึ้นมา เพื่อ
กากับ ติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร และเก็บรวบรวม
ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดาเนินงานต่าง ๆ เสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีกาหนดการ
สัญจรตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มกราคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 แนวนโยบายการดาเนินการด้านศิลปะและวัฒนธรรมขององค์กร และการจัดทา
กิจกรรมการดาเนินงาน 5 ส. ของหน่วยงาน
นายพีราวัฒ น์ เมืองชื่น นักวิชาการศึก ษา ได้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การดาเนินงานด้าน
ศิลปะและวัฒ นธรรม และการดาเนินกิจกรรม 5 ส. ของหน่วยงานว่า ในตัวบ่งชี้ของการประกั น
คุ ณ ภาพของหน่ ว ยงานระดั บ สนับ สนุ น ในรอบปี ที่ ผ่านมา คณะกรรมการผู้ ต รวจประเมิ น ได้ ให้
คาแนะนาในการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมและด้านสุนทรีย์ ไม่ควรจะใช้หลักฐานที่เป็น
รูปภาพ ควรมีข้อมูลด้านอื่นประกอบ อาทิ ประกาศ คาสั่ง หรือนโยบายในการดาเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม และกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นในปีงบประมาณ นี้เห็นควรมีการพิจารณาในการจัดท า
ข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ เพื่อให้มคี วามหลากหลายยิ่งขึน้
นอกจากนั้นในส่วนของแบบสอบถามความพึงพอใจด้านทัศนศิลป์ ควรดาเนินการจัดท า
แบบสอบถามในด้านดังกล่าวด้วย เนื่องในปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการดาเนินการ ในปีงบประมาณนี้ ควรมี
การดาเนินการเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพื่อพัฒนาหน่วยงานต่อไป
ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
1. ควรดาเนินการจัดทาประกาศในส่วนของการมีส่วนร่วมด้านศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ
การแต่งการพื้นเมืองทุกวันศุกร์ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
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2. ควรมีการปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของสานักงานให้มีหัวข้อในด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อจะได้สอบถามบุคลากรภายในมหาวิทยลัยมีความคิดเห็นอย่างไรใน
ด้านนี้
3. แบบสอบถามไม่ควรที่จะสารวจเฉพาะบุคลากรภายในสานักงานฯ เท่านั้น ควรมีการ
ส ารวจให้ ทั่ ว ทั้ งมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ จะได้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ แ ละมี ค วามเที่ ย งตรง
มากกว่า
4. การด าเนินกิจกรรม 5 ส. ของหน่วยงาน ควรมีก ารดาเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เพื่อให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม นอกจากนั้นควรเข้าร่วม
กิจกรรม 5 ส. ที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่อให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม มอบให้นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้ดาเนินการจัดทาประกาศหรือแนวนโยบาย
ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรม 5 ส.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาแผนพัฒ นาคุณ ภาพ (Improvements Plan) ประจาปีก ารศึกษา 2558
เพื่อปรับ ปรุงผลการดาเนินงานจากการตรวจประเมินคุณ ภาพภายใน ประจาปีการศึกษา
2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การตรวจประเมิ น ติ ด ตามจากส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvements Plan) ประจาปีการศึกษา 2558 โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละ
ตั ว บ่ ง ชี้ แต่ ล ะองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพได้ น าข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วไปวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ซึ่ ง ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น ผู้ ร วบรวมข้ อ มู ล และสั ง เคราะห์
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาต่อไป
ข้อเสนอแนะ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาพร้ อ มทั้ ง มี ก ารสั ง เคราะห์ แ ผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
(Improvements Plan) ประจาปีการศึกษา 2558 โดยแก้ไขแนวทางการปรับปรุ ง กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ และเป้าหมาย ของหน่วยงานต่างๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้ นางสาวจุฬ ารัตน์ แสงอรุณ ดาเนินการแก้ไข
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvements Plan) ประจาปีการศึกษา 2558 ตามข้อเสนอแนะ
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5.2 พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจาปี 2559 – 2563
นายพี ราวั ฒ น์ เมื องชื่น ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนกลยุ ท ธ์ ประจาปี 2559 - 2563 เข้าสู่ ที่
ประชุมสานักงานมาตรฐานฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา ซึ่งในแผนกลยุท ธ์ฯ ดังกล่าวนั้น
ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการสานักงานฯ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ได้ตัดตัวบ่งชีแ้ ละปรับปรุงตัวบ่งชีท้ ี่ไม่สาคัญออก เพื่อให้มตี ัวบ่งชีจ้ านวนไม่มากเกินไป
2. ปรับปรุงคาว่า “ยุทธศาสตร์ที่ 4” เป็นยุทธศาสตร์ที่ 3
3. ใช้ ชื่ อ แผนกลยุ ท ธ์ ใ หม่ โดยใช้ ค าว่ า “แผนกลยุ ท ธ์ ประจ าปี 2556 – 2560 (ฉบั บ
ปรับปรุง 2559)”
นอกจากนั้นได้ดาเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ ประจาปี 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง 2559)
เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกันระหว่างและ
แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานของแผนบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนกลยุทธ์

5.3 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้นาเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559 เข้าสู่ที่
ประชุ ม ส านั ก งานมาตรฐานฯ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการได้ พิ จารณา ซึ่ งในแผนปฏิบั ติก ารประจ าปี
ดังกล่าวนั้น ได้มกี ารปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. ตัดโครงการและตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดาเนินการออก เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้
2. ปรับปรุงตัวชี้วัดที่มีการวัดและประเมินผลที่มีความซับซ้อน เพื่อให้การดาเนินงานของ
สานักงานฯ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ดาเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปี 2559
5.4 พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2559
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้นาเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2559 เข้าสู่ที่
ประชุมส านัก งานมาตรฐานฯ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการได้พิ จารณา พร้อมกั น นั้น ได้น าเสนอข้อ มู ล
การจั ด ท าความเสี่ ย งในรอบปี ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง คณะกรรมการผู้ ต รวจประเมิ น ได้ มี ข้ อ เสนอแนะใน
การจัดทาความเสี่ยง ได้แก่ ควรเพิ่มเติมปัจจัยเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก เช่น การขโมยข้อมูล
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การก่อกวนของเวปไซต์หน่วยงาน อาจส่งผลให้เกิดปัญหากับการใช้งานและข้อมูลที่มีอยู่บ นเวปไซต์
ดังนัน้ ในการดาเนินงานความเสี่ยงในรอบปี 2559 ได้มกี ารจัดการความเสี่ยงด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่
1. ความเสี่ยงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง โครงการ QA สัญจรเพื่อวิพากษ์
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558
ความเสี่ยง :
1.1 อาจารย์ป ระจาหลักสูตรขาดความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์ก ารประกั นคุณ ภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร
1.2 ผลการตรวจเยี่ยมหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ ง การใช้ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ส านั ก งานภายใน
สานักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยง : เกิดอุบัติเหตุการใช้เครื่องมือสานักงานระหว่างการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ย งด้านทรัพ ยากร เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”
ความเสี่ยง : การดาเนินงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
CHE 3D ไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้
มติ ท่ี ป ระชุ ม เห็ น ชอบแผนบริห ารความเสี่ ย ง ประจาปี 2559 และให้ มีก ารดาเนิน การ
บริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป
5.5 พิจารณา แผนการจัดการความรู้ ประจาปี 2559
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้นาเสนอ แผนการจัดการความรู้ ประจาปี 2559 เข้าสู่ที่ประชุม
สานักงานมาตรฐานฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้ รับทราบในการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
ในรอบปี 2559 นี้ ได้มกี ารกาหนดประเด็นการจัดการความรู้ 2 ด้าน ได้แก่
1) การด าเนิ น งานโครงการ QA สั ญ จรเพื่ อ วิ พ ากษ์ ร ายงานการประเมิ น ตนเอง
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558
2) การอบรมผู้ ใ ช้ ง านระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D” (CHE QA Online System for 3 degree levels)
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ประจาปี 2559
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5.6 พิจารณา แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2559
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้น าเสนอ แผนพั ฒ นาบุค ลากร ประจาปี 2559 เข้าสู่ที่ ป ระชุม
สานักงานมาตรฐานฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา พร้อมกันนั้นได้นาเสนอข้อมูลในที่ประชุม
ได้รับทราบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สานักงานมาตรฐานฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
บุค ลากรประจาปี งบประมาณ 2558 และได้ดาเนินการสรุป ผลและประเมินผลความสาเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร สรุปได้ดังนี้
1. ตัวชี้วัดทั้งหมด
25 ตัวชีว้ ัด
2. ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสาเร็จ 13 ตัวชีว้ ัด
3. ไม่บรรลุผลสาเร็จ
12 ตัวชีว้ ัด
4. คิดเป็นร้อยละ
48%
ดังนั้นในรอบปี 2559 นี้ จึงได้ดาเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลสาเร็จ พร้อมได้จัดทา
แผนพัฒนบุคลากร ประจาปี 2559 ขึ้นมา เพื่อนาเข้าสู่ที่ประชุมสานักงานฯ ได้ช่วยกันพิจารณาแผน
ดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2559
5.7 พิจารณา (ร่าง) แผนสารสนเทศ ประจาปี 2559
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้นาเสนอข้อมูลการดาเนินการด้านสารสนเทศของหน่วยงานใน
รอบปีที่ผ่านมา ให้มีการจัดทาแผนระบบสารสนเทศที่ให้ครอบคลุมทุกด้านในการดาเนินงาน ไม่ว่า
จะเป็นด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์สารสนเทศทั้ง Software และ Hardware ด้านการ
เรียนรู้สารสนเทศ
ดังนั้นในปีงบประมาณ 2559 นี้ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนระบนสารสนเทศประจาปี 2559
เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานด้านสารสนเทศของหน่วยงาน พร้อมกันนั้นขอให้คณะกรรการของ
หน่วยงานได้พิจารณา (ร่าง) แผนระบบสารนเทศประจาปี 2559
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนระบบสารสนเทศ ประจาปี 2559
5.8 พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2559
นายพี ราวั ฒ น์ เมื องชื่น ได้น าเสนอข้อมูล แผนกลยุ ท ธ์ท างการเงิน ประจาปีงบประมาณ
2559 ซึ่ งในแผนดั งกล่ าว ได้ น าข้อ เสนอจากคณะกรรมการการประเมิ น ในปี 255 8 ที่ ผ่ านมา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้ อเสนอแนะดังนี้ ควรมีการจัดทาเอกสาร
หลักฐานการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เพื่อแสดงผลลัพธ์
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การทางานว่าเป็นอย่างไรบ้าง (ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรทาอยู่ในรูปแบบเดียวกัน) เพื่อเป็นข้อมูล
เชื่อมโยงไปยังเกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 และข้อ 7 ซึ่ งจากข้อเสนอแนะดังกล่าว ได้นาไปปรับปรุงเป็น
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2559
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2559
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
-

ปิดประชุม :
เวลา 16.10 น.

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

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

