รายงานการประชุม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 4/2559
วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2559
วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 17.00 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 13.00 น.
อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการประชุมพร้อมดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุม ส านัก งานมาตรฐานและประกั นคุณ ภาพการศึก ษา ครั้งที่
3/2559 วั น ศุ ก ร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้ น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ทธ์ ประจ าปี 2556 – 2560
(ฉบับปรับปรุง 2559)
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้นาเสนอรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจาปี
พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง 2559) สานักงานมาตรฐานฯ ได้ดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนกลยุทธ์ประจาปี 2556 – 2560 โดยมีตัวชีว้ ัดที่ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย 23
ตัวชี้วัด ตัวบ่งชีท้ ี่ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 13 ตัวชี้วัด จากตัวบ่งชีท้ ั้งหมด 36 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ 63.89 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2558 วงรอบ 12
เดือน (1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559)
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
พ.ศ. 2559 วงรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559) สานักงานมาตรฐานฯ ได้ดาเนินงาน
โครงการ / กิ จกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยมีตัวชี้ วัดที่ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย 24 ตัวชีว้ ัด ตัวบ่งชีท้ ี่ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 10 ตัวชีว้ ัด จากตัวบ่งชี้ทั้งหมด 34 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 70.59 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 การจัดทาคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่ส านัก งาน ก.พ.ร. ได้ให้มหาวิท ยาลัย จัดท าคารับ รองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2560 ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม อบหมายให้ ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาเป็ น ผู้ ด าเนิน การจั ด ท าตามแนวทางที่ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ก าหนดและจั ดส่ ง คารับ รอง
การการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยมีตัวชี้วัดดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
1.1 การผลิตบัณฑิต
1.2 การวิจัย
1.3 การบริการวิชาการ
1.4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.5 การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การประหยัดพลังงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดน้า
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
พร้อมกันนั้นมอบหมายให้นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความเรียน
ท่านอธิ การบดีและนายกสภามหาวิ ท ยาลัย ได้ลงนามคารับ รองฯ ดังกล่าว และจัดส่งสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไปและ จัดทา (ร่าง) คู่มือการจัดทาคารับรองฯ ปี 2560 เพื่อนาเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อไป
มติที่ประชุม รับ ทราบและมอบหมายให้ น ายพี ราวั ฒ น์ เมื อ งชื่น ได้ ด าเนิ น การจั ด ท า
บันทึกข้อความเรียนท่านอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ลงนามคารับรองฯ ดังกล่าว และ
จัดส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไปและ จัดทา (ร่าง) คู่มือการจัดทาคารับรองฯ ปี
2560 เพื่ อนาเข้าที่ ป ระชุม คณะกรรมการประกั น คุณ ภาพภายใน มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏเชีย งใหม่
ต่อไป
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4.4 กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ระดับหน่วยจัดการเรียน
การสอน ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย
กาหนดการประเมินระดับคณะ
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 3 ตุลาคม 2559
2. คณะครุศาสตร์
วันที่ 4 ตุลาคม 2559
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 5 ตุลาคม 2559
4. คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 10 ตุลาคม 2559
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 11 ตุลาคม 2559
6. บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 12 ตุลาคม 2559
7. วิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ 12 ตุลาคม 2559
8. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย วันที่ 13 ตุลาคม 2559
9. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
วันที่ 14 ตุลาคม 2559
กาหนดการประเมินหน่วยงานสนับสนุน
1. สานักหอสมุด
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
2. สานักทะเบียนและประมวลผล
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
4. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
5. สานักดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
6. สานักงานอธิการบดี (รวม 6 กอง) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
7. สานักงานสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
8. สานักงานตรวจสอบภายใน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
9. สานักงานวิเทศสัมพันธ์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
10. สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
11. สานักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
12. ศูนย์ภาษา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
13. สานักงานบริหารศูนย์แม่ริม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
14. สานักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
กาหนดการประเมินระดับสถาบัน
14 - 15 พฤศจิกายน 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.5 รายงานผลการตรวจสอบการเงิน ปี 2559 สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายในได้เข้ามาตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานมาตรฐาน เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยมีกิจกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายวัสดุสานักงาน / คอมพิวเตอร์และการควบคุม
2. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ปี 2558
3. ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
4. สอบทานการควบคุมภายในและการให้คาปรึกษา
ซึ่ งผลการตรวจสอบ ได้ มี ก ารจัด ท ารายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้ ผู้ บ ริห าร
บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติท่ปี ระชุม รับทราบ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการแก้ไขตามที่สานักงานตรวจสอบได้
เสนอแนะ
4.6 รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาของบุคลากรหน่วยงาน
ส านั ก งานมาตรฐานฯ ได้ ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการประชุ ม / อบรม / สั ม มนา
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รายละเอียดดังนี้
1. การเข้าร่วมประชุม สัมมนาเรื่อง “การจัดทาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558” จัด โดยสานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) วันที่ 20 มิถุนายน 2559
ณ ศู นย์ ป ระชุม นานาชาติ ร.ร.เชีย งใหม่ แกรนด์ วิว อ.เมือ ง จ.เชีย งใหม่ ผู้เข้าร่วม น.ส.พยอมรัก
กันติยะ และ นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
2. การเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธีตก
ลงราคาและกรณีศึกษา และการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลง
ราคา” ณ เบลล์ วิล ล่ า รีส อร์ท เชีย งใหม่ อ.หางดง จ.เชี ย งใหม่ วัน ที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559
ผูเ้ ข้าร่วม น.ส.พยอมรัก กันติยะ และ น.ส.นิชาภา ชัยวังปัน
3. การเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังและการจัดการความรู้ (KM) สู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) หัวข้อ “แนวปฏิบัติ
ที่ดีในการเบิกจ่ายเงินยืม ” ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 – 30
มิถุนายน 2559 ผูเ้ ข้าร่วม น.ส.พยอมรัก กันติยะ และ น.ส.นิชาภา ชัยวังปัน
4. การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียน
ข่าวเพื่อการประชาสั มพั นธ์ ” วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมมินิเธี ยเตอร์ ชั้น 4 อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเ้ ข้าร่วม นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
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5. การเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง “KM กับการ
พัฒนาองค์กร” วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องราชาวดี อิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์
สปอร์ตคลับ อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ ผูเ้ ข้าร่วม นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น และ น.ส.พยอมรัก กันติยะ
6. การเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
วั น ที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2559 ณ อั ล ไพน์ ก อล์ ฟ รี ส อร์ ท อ.สั น ก าแพง จ.เชี ย งใหม่ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
น.ส.พยอมรัก กันติยะ นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น และ น.ส.นิชาภา ชัยวังปัน
7. การเข้าร่วมศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนา
คุณ ภาพการศึก ษาและเสริมสร้างเครือข่ายการประกั นคุณ ภาพ ระหว่างสถาบั นอุดมศึกษาต่าง
ภูมิภาค วันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผูเ้ ข้าร่วม น.ส.พยอมรัก กันติยะ และ นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
8. การเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ “ระบบ ประกั น คุ ณ ภาพ ที่
สถาบันอุดมศึกษาเลืกใช้” วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
ผูเ้ ข้าร่วม น.ส.พยอมรัก กันติยะ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2559
ตามที่สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุ ม ภายใน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่ อ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น งาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ซึ่งมีทั้งหมด 3 ด้านนั้น บัดนี้การดาเนินงานด้านบริหาร
ความเสี่ยงได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการบริหารความเสี่ยงให้กับ คณะกรรมการได้รับ
ทราบและพิจารณาต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านไหนที่ไม่บรรลุผลสาเร็จให้นากลับไป
ดาเนินการในรอบปีถัดไป
2. ควรมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การจั ด การความเสี่ ย งในแต่ ล ะด้ า นอย่ า งชั ด เจน เพื่ อ ให้
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพงาน
3. ความเสี่ ย งในรอบปี ถั ด ไป ควรพิ จารณาด้านเหตุ ก ารณ์ ภายนอกประกอบด้ วย เช่ น
ไฟไหม้ การลักขโมย การใช้ลิฟต์โดยสาร เป็นต้น
มติท่ีป ระชุม รับ ทราบ พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพิจารณาในการจัดท า
บริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
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4.8 รายงานความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ สานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559
ตามที่สานักงานมาตรฐานฯ ได้จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของส านั ก งานมาตรฐานฯ พร้ อ มทั้ ง จั ด ส่ ง แบบสอบถามฯ ให้ กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้ ต อบ
แบบสอบถามนั้ น บั ด นี้ ก ารด าเนิ น การได้ เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ ว จึ งขอรายงานความก้ าวหน้ าของ
การด าเนิ น งาน ซึ่ งได้ จั ด ท าเป็ น รายงานความพึ งพอใจในคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของส านั ก งาน
มาตรฐานฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติท่ี ป ระชุม รับ ทราบพร้อมทั้ งนาข้อเสนอแนะไปปรับ ปรุงแก้ไขในการดาเนินงานของ
หน่วยงานและปรับปรุงแบบสอบถามฯ ประจาปีงบประมาณ 2560 ต่อไป
4.9 รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ตามที่ส านัก งานมาตรฐานและประกั นคุณ ภาพการศึก ษา จัดท าแผนการจัดการความรู้
ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องประเด็นที่มุ่งเน้นตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสานักงานฯ โดยได้กาหนดหัวข้อการจัดการความรูไ้ ว้ 2 ประเด็น ได้แก่
1) การด าเนิ น งานโครงการ QA สั ญ จรเพื่ อ วิ พ ากษ์ ร ายงานการประเมิ น ตนเอง ระดั บ
หลักสูตร 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)
โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ และดาเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ ทาให้เกิดการแลกเปลี่นเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงาน และสามารถพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และมีการรวบรวมจัดเก็บองค์
ความรู้ เพื่อนาไปเผยแพร่หรือนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บั ด นี้ ส านั ก งานฯ ได้ จั ด ท ารายงานสรุป ผลการด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้วจึงขอนาเข้าสู่การประชุมสานักงานฯ เพื่อรับทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพและสอดรับ กั บการปฏิบัติงานตามความเป็นจริงในการดาเนินงาน
ด้านการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาภายในหน่วยงานของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่ จึงขอให้
คณะกรรมการได้พิจารณาคณะกรรมการในการดาเนินงานการประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา
2559 ได้แก่ คณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพการศึกษา และ คณะกรรมการพัฒนาและ
กากับการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพตั้งแต่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับ สนุนและระดับ
มหาวิทยาลัย ตามเอกสารแนบการประชุม
มติที่ประชุม ให้นาเข้าสู่ที่ป ระชุมคณะกรรมการประกั นคุณ ภาพมหาวิท ยาลัย เพื่อให้
คณะกรรมการได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
5.2 พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจาปี 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง 2560)
นายพี ร าวั ฒ น์ เมื อ งชื่ น ได้ น าเสนอ (ร่าง) แผนกลยุ ท ธ์ ประจ าปี 2556 – 2560 (ฉบั บ
ปรับปรุง 2560) เข้าสู่ที่ประชุมสานักงานมาตรฐานฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา ซึ่งในแผน
กลยุทธ์ฯ ดังกล่าวนัน้ มีทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประสานสนับ สนุนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 ประสานสนั บ สนุ น การดาเนิ นงานด้ านการติด ตามและประเมิ นผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นหน่วยงาน
ที่มคี ุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการได้พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ประจาปี พ.ศ. 2556-2560 (ฉบับปรับปรุง
2560) สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. แผนกลยุ ท ธ์ ฉ บั บ ปี 2559 ยั งสามารถใช้เป็นแผนกลยุ ท ธ์ในปี 2560 ได้ เห็น ควรน า
แผนกลยุทธ์ฉบับปี 2559 มาวิเคราะห์ใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
2. เห็นควรนาแผนกลยุทธ์ไปวิเคราะห์ในคราวต่อไป อาจจะเป็นในรูปแบบการประชุม หรือ
การจัดโครงการการจัดทาแผนกลยุทธ์ฯ ของหน่วยงาน
3. ให้มผี เู้ ชี่ยวชาญด้านการจัดทาแผนฯ มาช่วยในการดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ นาเสนอ
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5.3 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปี 2560
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้นาเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 เข้าสู่ที่
ประชุมสานักงานมาตรฐานฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผลการด าเนิ น งานปี งบประมาณ 2559 ที่ ผ่ านมา มี บ างโครงการ บางตั วชี้วัด ไม่ ได้
ดาเนินการ ควรตัดออกจากแผนปฏิบัติการปี 2560 เพื่อจะได้มีโครงการจานวนลดลง
และตัวชี้วัดลดลง
2. ควรจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้อง สอดรับกับแผนงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2560 เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณสอดคล้องกันทั้งสอง
3. ควรด าเนินการหลั งจากที่ได้จัดทาแผนกลยุท ธ์ฯ ของหน่วยงานเรีย บร้อยแล้วเพื่อให้
แผนปฏิบัติการสอดคล้องกันกับแผนกลยุทธ์
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ นาเสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุม :
เวลา 17.30 น.

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

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

