รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันพุธ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
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รายงานการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันพุธ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
---------------------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม :
๑. รศ.ดร.ประพันธ์
๒. อาจารย์ถนัด
๓. ผศ.ดร.อรพินทร์
๔. รศ.ดร.เกตุมณี
๕. ผศ.รุทธ
๖. ผศ.ดร.กัลทิมา
๗. ผศ.ดร.ธัญญา
๘. ผศ.ดร.ชวิศ
๙. ผศ.อนุวัติ
๑๐. ผศ.กมลทิพย์
๑๑. อาจารย์พิษณุ
๑๒. อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ
๑๓. อาจารย์ ดร.ณัฐิยา
๑๔. นางเสาร์คา
๑๕. อาจารย์กมลณัฏ
๑๖. อาจารย์รักษิณา
๑๗. นางสุนีย์
๑๘. นายสยาม
๑๙. น.ส.ปราณิศา
๒๐. น.ส.ณฌกร
๒๑. นางศุกร์พิรา
๒๒. น.ส.กมลรัตน์
๒๓. อาจารย์ ดร.ขวัญใจ
๒๔. น.ส.พยอมรัก
๒๕. นายพีราวัฒน์
๒๖. นางกัญชลี

ธรรมไชย
บุญชัย
ศิริบุญมา
มากมี
ประวัง
พิชัย
ทะพิงค์แก
จิตรวิจารณ์
ศรีแก้ว
คาใจ
สุขเสริฐ
เมธีโภคพงษ์
ตันตรานนท์
เมืองแก้ว
พลวัน
พวงลา
พนันตา
กัณหาลิลา
จันทร์มา
จานงค์วงษ์
ทาอินต๊ะ
แสนใจงาม
กิจชาลารัตน์
กันติยะ
เมืองชื่น
หมูฝั้น

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองอธิการบดี
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
แทนคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
กรรมการ
แทนผู้อานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจฯ กรรมการ
แทนผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการ
แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
แทนผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
กรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
แทนหัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
แทนผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการ
แทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
สานักงานมาตรฐานฯ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
สานักงานมาตรฐานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานมาตรฐานฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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๒๗. น.ส.จุฬารัตน์

แสงอรุณ

สานักงานมาตรฐานฯ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ศรีธิวงค์
คานวนสกุณี
ธรรมโม
ตันตระกูล
มณีโกศล
จักรวิเชียร

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ยะไชย
ผัดแปง
ปุ๊ดผาม
ชื่นฤทัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กองคลัง

ผู้ไม่มาประชุม :
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รศ.น.สพ.ศุภชัย
ผศ.สุกัญญา
ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์
ผศ.สารุ่ง
ผศ.ดร.ชาตรี
อาจารย์ ดร.ณัฎฐพร

ผู้เข้าร่วมประชุม :
๑.
๒.
๓.
๔.

อาจารย์ ดร.มงคล
นายอานนท์
น.ส.เกื้อกูล
น.ส.วนิตดา

เริ่มประชุม : เวลา ๑๓.๔๐ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานได้
กล่ า วเปิ ด การประชุ ม การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ครั้ ง ที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประกาศปรับเปลี่ยนการดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรอบปีการศึกษา
ของอาเซียน (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกรกฎาคมของปีถดั ไป) และจัดส่งรายงานประจาปีฯ
สกอ. ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเปิดและปิดภาคเรียน ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ส่งผลให้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน ต้องปรับเปลี่ยนตาม โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗
รอบปีการประเมินเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกรกฎาคมของทุกปี และจัดส่งรายงานประเมินตนเอง
และรายงานผลการประเมินประจาปีการศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA
Online) ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี (เอกสารดังแนบ)
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบประกาศปรับเปลี่ยนการดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามรอบปีการศึกษาอาเซียน

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติที่ประชุม : รับทราบปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเห็นควรแก้ไขปฏิทินการดาเนินงานฯ หน้าที่ ๕ กิจกรรมการดาเนินงาน (Plan)
ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓ ปรับให้เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน
๔.๒ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา
๒๕๕๗) ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้ก็ยังคงเป็นเพียง (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา (เอกสารดังแนบ) จึงนามาแจ้งเพื่อทราบให้ทุกส่วนงาน ทุกคณะ ได้เตรียมความพร้อม
รองรับการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ อนึ่ง (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพฉบับ นี้
เป็นการดาเนินงานภายใต้พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
การทานุบารุ งศิล ปะและวัฒ นธรรม และการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการดาเนินงาน ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างจากเกณฑ์การประเมินฉบับเดิมมากนัก ต่างกันคือ การประเมินระดับหลักสูตร
มติที่ประชุม : รับทราบ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปี
การศึกษา ๒๕๕๗) ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
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๔.๓ ขอความร่วมมือแจ้งให้คณาจารย์ ระบุการนาผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดทา มคอ.๓
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความประสงค์ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการประชุมแจ้งให้คณาจารย์
ระบุการนาผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดทา มคอ.๓ (ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
มติที่ประชุม : รับทราบและขอความร่วมมือคณะกรรมการแจ้งให้กับอาจารย์ผู้สอนระบุการนาผลงานวิจัย
ไปใช้ในการจัดทา มคอ. ๓ ดังตัวอย่างใบแทรกประกอบวาระการประชุมที่ ๔.๓ หมวด ๕ แผนการสอนและ
การประเมินผล
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvements Plan) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินติดตามจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาแล้วนั้น ซึ่งคณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ ครอบคลุมทั้ง ๙ องค์ประกอบคุณภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง
จึ ง ได้ จั ด ท า (ร่ า ง) แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvements Plan) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ จึ ง ขอให้
ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปวางแผนพัฒนา
คุณภาพที่ส อดรั บ กับ ข้อเสนอแนะดังกล่ าวกลั บมายังสานักงานมาตรฐานฯ เพื่อดาเนินการรวบรวมใน
ขั้นตอนต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม : พิ จ ารณาเห็ น ชอบมอบผู้ รับ ผิ ด ชอบตัว บ่ง ชี้ องค์ ป ระกอบประกั น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย นาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมาไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
โดยให้จัดส่งสานักงานมาตรฐานฯ ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเห็นควรปรับแก้ไขผู้รับผิ ดชอบ
โครงการ ผู้กากับแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvements Plan) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ถูกต้องตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
๕.๒ ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งประกอบด้วยการประเมินระดับหลั กสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ทั้งนี้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่มุ่งเน้นไปที่ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการประเมินและการพัฒนา
คุณภาพ สาหรับการประกัน คุณภาพระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการดาเนินการคุณภาพภายใน
ที่คณะและมหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการภายใต้หลักเสรีภาพทางวิชาการและอิสรภาพในการดาเนินการ
รายงานประชุมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
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ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับคณะและระดับสถาบันของ สกอ. หรือเพิ่มเติมตามบริบท
ของคณะหรือสถาบันตามศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนา โดยในระดับคณะและระดับ สถาบัน
จั ก ต้ อ งรายงานการประเมิ น ตนเองผ่ า นระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ (CHE QA Online)
พร้อมกันนี้ จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณาทบทวนการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานจัดการเรียนการสอน
มติที่ประชุม : พิจารณาเห็นชอบ ดังนี้
๑) การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้แก่ สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี ให้ประกันคุณภาพเพื่อพัฒนา โดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. ปี ๒๕๕๓
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน องค์ประกอบที่ ๗
การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
๒) การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนที่ไม่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ยกวาระไป
พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป โดยท่านรองอธิการบดี (อาจารย์ถนัด บุญชัย) จะรับไปพิจารณาเกณฑ์
มาตรฐานที่เหมาะสมกับ บริบ ทของหน่วยงานระดับกอง เพื่อนาเกณฑ์มาตรฐานมาใช้ประเมินคุ ณภาพ
ระดับงานสนับสนุนกับที่ไม่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
๓) การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยจัดการเรียนการสอน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ บัณฑิต
วิทยาลั ย วิทยาลั ย นานาชาติ วิทยาลั ย แม่ฮ่องสอน และสถาบันพัฒ นาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ดาเนินการประเมินตนเองและรับการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เหมือนกับหน่วยงานระดับคณะ

๕.๓ พิจารณานาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกเหนือจากการประกันคุณภาพตามปกติของ สมศ. สกอ.
และ ก.พ.ร.
ตามที่ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์)
ได้น าเสนอระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ควบคู่กับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ สมศ. สกอ. และ ก.พ.ร. เนื่องจากระบบบริหารคุณภาพ
ดังกล่าวมีกระบวนการทางานที่เป็นระบบและเน้นผู้รับบริการเป็นหลัก
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มติ ที่ ป ระชุ ม : พิ จ ารณาไม่ เ ห็ น ด้ ว ยในการน าระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO 9001:2008 มาใช้
ในการประเมินคุณภาพภายใน เนื่องจากเป็นเกณฑ์การบริหารคุณภาพที่เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมมีกระบวนการค่อนยุ่งยากซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูงในการดาเนินงาน
๕.๔ พิ จ ารณา (ร่ า ง) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
เพื่อ ให้ร ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ด าเนิ น งานไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อั น ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ จึ ง ได้ (ร่ า ง) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้น
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม : พิจารณาเห็นชอบ ดังนี้
๑) แก้ไข (ร่าง) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ ตามข้ อ เสนอแนะ
คณะกรรมการให้ถูกต้อง
๒) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจัดส่งรายชื่อ
บุคลากรเข้าร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติที่ประชุม : แจ้งให้ทราบภายหลัง
เลิกประชุม : เวลา ๑๕.๕๐ น.
ลงชื่อ.............................................ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพยอมรัก กันติยะ)

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