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รายงานการประชุม
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 4/2558
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 – 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. นางกัญชลี
หมูฝั้น
นักวิชาการศึกษา
5. นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
นักวิชาการศึกษา
เริ่มประชุม :
เวลา 14.00 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
3/2558 วั น พุ ธ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 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
3.1 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ประจาปี 2559 – 2560
สืบ เนื่ อ งจากการประชุม การประกั น คุ ณ ภาพ ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 3/2558 วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558 วาระที่ 3.1 แผนกลยุทธ์ประจาปี 2556 –
2560 มติที่ประชุมมอบหมายให้นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้จัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ประจาปี 2559
– 2563 บั ด นี้ การด าเนิ น การจั ด ท า (ร่ าง) แผนกลยุ ท ธ์ ประจ าปี 2559 – 2563 ได้ ด าเนิ น การ
เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบวาระที่ 5.2
มติที่ประชุม รับทราบ ให้นาไปพิจารณาในระเบียบวาระการประชุม ที่ 5.2
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2558 วงรอบ 12
เดือน (1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558)
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจาปี
พ.ศ. 2558 วงรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558) ในปีที่ผ่านนี้ สานักงานมาตรฐานฯ ได้
ดาเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปี จานวนทั้งหมด 17 โครงการ/กิจกรรม
มีตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย 25 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน
14 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชีท้ ั้งหมด 39 ตัวบ่งชี้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การจัดทาคารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่ส านัก งาน ก.พ.ร. ได้ให้มหาวิท ยาลัย จัดท าคารับ รองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2559 ซึ่ งมหาวิท 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 2558 โดยมีตัวชี้วัดดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก
1.1 การผลิตบัณฑิต
1.2 การวิจัย
1.3 การบริการวิชาการ
1.4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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1.5 การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การประหยัดพลังงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดน้า
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
พร้อมกันนั้นมอบหมายให้นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ได้ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความเรียน
ท่านอธิ การบดีและนายกสภามหาวิท ยาลัย ได้ลงนามคารับ รองฯ ดังกล่าว และจัดส่งสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไปและ จัดทา (ร่าง) คู่มอื การจัดทาคารับรองฯ ปี 2559 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
2559 เพื่ อนาเข้าที่ ป ระชุม คณะกรรมการประกั นคุ ณ ภาพภายใน มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏเชีย งใหม่
ต่อไป
4.3 สรุปผลการจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
เมื่ อ วั น ที่ 23 – 24 สิ งหาคม 2558 ที่ ผ่ านมา ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพ
การศกึษา ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่
โดยได้รับ เกี ยรติจากวิท ยากรกลาง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) ผศ.ปราณี
พรรณวิเชียร ร่วมกับวิทยากรเครือข่ายประกันคุณภาพภาคเหนือ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.กัลณกา
สาธิตธาดา จาก ม.แม่ฟ้าหลวง รศ.อุษณีย์ คาประกอบ และ รศ.พิษณุ เจียวคุณ จาก ม.เชียงใหม่
โดยมีตัวแทนจาก คณะ วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่ เข้าร่วมการอบรม จานวน 60
คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.4 กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ระดับหน่วยจัดการเรียน
การสอน และระดับหน่วยงานสนับสนุน
ระดับคณะ กลุ่ม A
วันที่ 1 ต.ค. 2558
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 2 ต.ค. 2558
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 5 ต.ค. 2558
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับคณะ กลุ่ม B
วันที่ 6 ต.ค. 2558
- บัณฑิตวิทยาลัย
- วิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ 7 ต.ค. 2558
- วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
วันที่ 8 ต.ค. 2558
- วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน กลุ่ม C
วันที่ 28 – 29 ต.ค. 2558
- สานักหอสมุด
- สานักงานทะเบียนและประมวลผล
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับหน่วยงานสนับสนุน กลุ่ม D
วันที่ 28 – 29 ต.ค. 2558
- กองกลาง , กองคลัง
- กองนโยบายและแผน , กองพัฒนานักศึกษา
- กองบริหารงานบุคคล , กองอาคารสถานที่
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ระดับหน่วยงานสนับสนุน กลุ่ม E
วันที่ 28 – 29 ต.ค. 2558
- สานักงานตรวจสอบภายใน
- สานักงานสภามหาวิทยาลัย
- สานักงานวิเทศสัมพันธ์
- สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
- สานักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
- ศูนย์ภาษา และ สานักงานบริหารศูนย์แม่ริม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 รายงานผลการตรวจสอบการเงิน ปี 2558 สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายในได้เข้ามาตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานมาตรฐาน เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยมีกิจกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายวัสดุสานักงาน / คอมพิวเตอร์และการควบคุม
2. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ปี 2557
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 มการป ระชุ ม / อบรม / สั ม มนา กั บ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รายละเอียดดังนี้
1. การเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอิส
ติน ตัน จ.เชียงใหม่
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2. การเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
และพั ฒ นาระบบงานสารบรรณ ระหว่ า งวั น ที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2558 ของ
บุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการ สารบรรณ
3. การเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ป ระเมินคุณ ภาพภายใน ระดับ หลัก สูตร วันที่ 1 – 2
สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
4. การเข้าร่ว มอบรมโครงการการใช้งานระบบฐานข้อมู ล เพื่อการประกั นคุณ ภาพ
การศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ การประเมิ น 3 ระดั บ (CHE 3D) วัน ที่ 15 ส.ค.
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครรสวรรค์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558
ตามที่สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ซึ่งมีทั้งหมด 3 ด้านนั้น บัดนี้การดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง
ได้เสร็จเรีย บร้อยแล้ว จึงขอรายงานการบริหารความเสี่ย งให้กับ คณะกรรมการได้รับ ทราบและ
พิจารณาต่อไป
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. ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป ควรพิจารณาด้านเหตุการณ์ภายนอกประกอบด้วย เช่น ไฟ
ไหม้ การลักขโมย การใช้ลิฟต์โดยสาร เป็นต้น
มติท่ีป ระชุม รับ ทราบ พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพิจารณาในการจัดท า
บริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
4.8 รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2558)
ในปีงบประมาณ 2558 สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้รับงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยในการดาเนินกิจกรรมตามพันธกิจของสานักงาน ซึ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้
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จานวน 480,000 บาท งบประมาณแผ่นดินจานวน 592,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,072,000 บาท ได้
ดาเนินการใช้จา่ ยงบประมาณ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ใช้งบประมาณไปจานวนทั้งสิน้
20,363.00 บาท
ไตรมาสที่ 2 ใช้งบประมาณไปจานวนทั้งสิน้
162,906.00 บาท
ไตรมาสที่ 3 ใช้งบประมาณไปจานวนทั้งสิน้
388,992.00 บาท
รวม 3 ไตรมาส ใช้งบประมาณไปทั้งสิน้
572,261.00 บาท
จึงขอเสนอรายงานผลการใช้งบประมาณสานักงาน ประจาปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็น
การติดตามผลการใช้งบประมาณของสานักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อ มูลที่ได้ไปใช้ใน
การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน วางแผนและตัดสินใจในการใช้จ่ายงบประมาณสาหรับ ไตรมาส
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ประจ าปี
งบประมาณ 2558
ส านั ก งานมาตรฐานฯ ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หน่ ว ยงาน
สนับสนุน ประจาปีงบประมาณ 2558 ซึ่งใช้ประกอบการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน
ของหน่วยงานสนับสนุน โดยมีจานวนองค์ประกอบทั้งหมด 4 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1.2 การบรรลุ เป้าหมายตัวบ่ งชี้ของการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.3 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ
2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ
2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ชนิด
ตัวบ่งชี้

จานวนตัวบ่งชี้
ในการประเมิน
หน่วยงาน
หน่วยงานระดับ
เทียบเท่า
กองหรือเทียบเท่า
คณะ
กอง

กระบวนการ
ผลผลิต







ผลลัพธ์





ผลผลิต





ผลผลิต
กระบวนการ
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัตงิ าน
3.1 การจัดการความรู้ (KM)
3.2 การบริหารความเสี่ยง (RISK)
3.3 การเงินและงบประมาณ (BUDGET)
3.4 การพั ฒ นาสุ นทรี ย ภาพ ในมิ ติ ท างศิ ล ปะแล ะ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน
4.1 การพั ฒ นาระบบฐานข้อ มู ล เพื่อ การบริห ารจัด การ
ภายในหน่วยงาน
4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
4.3 ระดับความสาเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้
คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย (เฉพาะหน่ ว ยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบข้ อ มู ล ตามตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพ ของ
มหาวิทยาลัย)

ชนิด
ตัวบ่งชี้

จานวนตัวบ่งชี้
ในการประเมิน
หน่วยงาน
หน่วยงานระดับ
เทียบเท่า
กองหรือเทียบเท่า
คณะ
กอง

กระบวนการ
กระบวนการ
ปัจจัยนาเข้า
ผลผลิต











กระบวนการ





ปัจจัยนาเข้า
ผลผลิต







มติท่ีประชุม รับทราบ และให้สานักงานได้ดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
คู่มือฯ และนาคู่มือดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการการศึกษาภายในระดับมหาวิท ยาลัย
ต่อไป
4.10 รายงานความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ส านั ก งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
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
แบบสอบถามนั้น บัดนี้การดาเนินการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงาน ซึ่งได้จัดทาเป็นรายงานความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสานักงานมาตรฐานฯ
ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติท่ี ป ระชุม รับ ทราบพร้อมทั้ งนาข้อเสนอแนะไปปรับ ปรุงแก้ไขในการดาเนินงานของ
หน่วยงานต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสอดรับกับการปฏิบัติงานตามความเป็นจริงในการดาเนินงานด้าน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในหน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ จึ ง ขอให้
คณะกรรมการได้พิจารณาคณะกรรมการใกนารดาเนินงานการประกันคุณ ภาพ ประจาปีการศึกษา
2558 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 2559 – 2563
นายพี ราวั ฒ น์ เมื องชื่น ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนกลยุ ท ธ์ ประจาปี 2559 - 2563 เข้าสู่ ที่
ประชุม สานักงานมาตรฐานฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา ซึ่งในแผนกลยุท ธ์ฯ ดังกล่าวนั้น
มีทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประสานสนับสนุนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 ประสานสนั บ สนุ น การดาเนิ นงานด้ านการติด ตามและประเมิ นผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นหน่วยงาน
ที่มคี ุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการได้พิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ประจาปี พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุง)
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ดังกล่าวในที่
ประชุม และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ให้ตัดตัวบ่งชีแ้ ละปรับปรุงตัวบ่งชีท้ ี่ไม่สาคัญออก เพื่อให้มตี ัวบ่งชี้จานวนไม่มากเกินไป
2. คาว่า “ยุทธศาสตร์ที่ 4” ควรปรับเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3
3. ควรมีการวิเคราะห์ SWOT ที่มีมิติ 360 องศา มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อที่ว่าจะได้มองภาพ
กว้างในการจัดทาแผนงานระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น ดาเนินการปรับปรุงแผน
กลยุ ท ธ์ ป ระจาปี พ.ศ.2559-2563 ของสานัก งานมาตรฐานและประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
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 มีทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประสานสนับสนุนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 ประสานสนั บ สนุ น การดาเนิ นงานด้ านการติด ตามและประเมิ นผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นหน่วยงาน
ที่มคี ุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ผลการด าเนิ น งานปี งบประมาณ 2558 ที่ ผ่ านมา มี บ างโครงการ บางตั วชี้วัด ไม่ ได้
ด าเนิ นการ เช่น โครงการอบรมให้ ความรู้ก ารประกั น คุณ ภาพแก่นัก ศึก ษา ซึ่ งไม่ได้
ดาเนินการ ควรตัดออกจากแผนปฏิบัติ การปี 2559 เพื่อจะได้มีโครงการจานวนลดลง
และตัวชี้วัดลดลง
2. ควรจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้อง สอดรับกับแผนงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2559 เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณสอดคล้องกันทั้งสอง
3. ให้แก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง และนาเข้าสู่การประชุมในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม มอบหมายให้นายพี ราวัฒ น์ เมืองชื่น ได้ดาเนินการแก้ไขแผนปฏิบัติก าร
ประจาปี 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ พร้อมทั้งนาเสนอแผนปฏิบัติก ารประจาปี
2559 อีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

11
ปิดประชุม :
เวลา 17.30 น.

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

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

