รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานขับเคลื่อน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันพุธ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น ๒
อาคารเทพรัตนราชสุดา

รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันพุธ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา

------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม :
๑. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย
รักษาราชการแทนอธิการบดี
๒. อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี
๓. ผศ.ธวัชชัย บุญมี
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๔. อาจารย์ไกรลาส จิตร์กุล
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. อาจารย์นริศรา วิชิต
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๗. อาจารย์ ว่าที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๘. อาจารย์ภุสัชชิ กันทะบุผา
รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๙. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๑๐. ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๑. นางเสาร์คา เมืองแก้ว
รองผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
๑๒. อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๓. อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ นิลสนธิ แทนรองคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเชีย
๑๔. นางสาวธนัญภรณ์ คาหล้า
แทนรองคณบดีคณะครุศาสตร์
๑๕. อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล แทนรองผู้อานวยการสานักหอสมุด
๑๖. นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์
แทนรองผู้อานวยการสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๑๗. ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
๑๘. นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
๑๙. นางสาวพยอมรัก กันติยะ
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
๒๐. นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
๒๑. นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานการประชุม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม :
๑. อาจารย์ ดร.วชิรา เครือคาอ้าย รองคณบดีคณะครุศาสตร์
๒. อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ
รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๓. อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ รองคณบดีวทิ ยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเชีย
๔. อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ
รองผู้อานวยการสานักหอสมุด
๕. อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์
รองผู้อานวยการสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ไปราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม :
๑. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
๒. นางสาวฉัตราภรณ์ กาวี
๓. นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๔๕ น.
อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะกรรมการชุดที่ ๒ คณะกรรมการ
อานวยการการดาเนิ น งานประกัน คุณภาพการศึ กษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ กล่ าวเปิดการประชุ ม
การประกัน คุณภาพการศึก ษาภายใน มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชี ยงใหม่ ครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึ ก ษา ๒๕๕๙ และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เนื่ อ งด้ ว ยการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ระดั บ หลั ก สู ต ร
ระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น ที่ ผ่ า นมา ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ พอใช้ ซึ่ ง ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้
ทางสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้กาหนดกิจกรรมสนั บสนุนให้การดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนี้
๑. โครงการจั ดการความรู้และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การประเมิน คุณภาพการศึ กษา เพื่อนาไปสู่
การจัดทาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๒ ครัง้ ได้แก่
ครั้งที่ ๑ ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท
ครั้ ง ที่ ๒ ระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น ระหว่ า งวั น ที่ ๑-๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ เชียงใหม่
๒. โครงการ QA สั ญ จร เพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานหลั ก สู ต ร คณะ วิ ท ยาลั ย และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ และระดับคณะ ระดับสถาบัน
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๔. โครงการแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๘ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบเลขานุการ (ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี) ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษาเสนอผลการดาเนินกิจกรรมทั้ง ๔ โครงการเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
มติที่ประชุม : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานการประชุมมอบหมายเลขานุการ (ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี) ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่นาเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบผู้ที่เกี่ยวข้องนาประเด็นปัญหาที่พบจากการประเมินคุณภาพการศึก ษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิภ าพ
มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้ทาหน้าที่

ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประธานการประชุมมอบหมายเลขานุการ (ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี) ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่นาเสนอปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อความปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ หน้ าที่ ๓๙ ข้อ ๖ และหน้าที่ ๔๐ ข้อ ๑๓ ตัดข้อความที่อยู่ในวงเล็ บ ออกให้ ใช้ค าว่ า
คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพฯ แทน
๔.๔ กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย และระดับสถาบัน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙
ประธานการประชุมมอบหมายเลขานุการ (ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี) ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและ
ประกัน คุณภาพการศึกษา ทาหน้ าที่น าเสนอกาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย และ
ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา๒๕๕๙
๒. ทาหนั งสื อแจ้ งคณะ วิทยาลั ย ภาควิช า หลั กสู ตร และผู้ เกี่ยวข้องทุกระดับ รับทราบกาหนดการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และให้ดาเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
๓. น าเสนอก าหนดการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ คณะ วิ ท ยาลั ย และระดั บ สถาบัน
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ เข้ า วาระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา ในวั น ที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๐

๔.๕ แนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ทางสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กาหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ใช้ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีอยู่ ทดแทนการประเมินตาม

คารับรองการปฏิบัติราชการ โดยให้จัดส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE
QA Online ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อให้
สกอ. สรุปผลการประเมินให้สานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ ข่าวสารทางสื่อมวลชน ด้านหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประธานการประชุมกล่ าวทาความเข้าใจกับผู้ เข้าร่ว มประชุมเกี่ยวกับข่าวสารหลั กสู ตรที่เป็นกระแส
ทางสังคมในปัจจุบัน ให้คิดวิเคราะห์ และไตร่ตรอง โดยต้องรู้เท่าทันการนาเสนอข่าวจากสื่อต่าง ๆ ซึง่ มีลักษณะกากวมและ
บิดเบือนจากความเป็นจริง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประธานการประชุมมอบหมายเลขานุการ (ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี) ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่นาเสนอแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประธานการประชุมมอบหมายเลขานุการ (ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี) ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา นาเสนอ (ร่าง) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะกรรมการประชุม
พิจารณา เพื่อปรับปรุงระบบและกลไกการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ มีคุณภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ปรับเปลี่ยนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
๑. ปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน ข้อ ๒.๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (หน้า ๗๑-๗๘) โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลั ย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามคาสั่ งมหาวิทยาลั ย ที่ ๒๓๑/๒๕๖๐ และ
คณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๘๙๖/๒๕๖๐
๒. แก้ไขนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน หน้าที่ ๘๖ โดยมีนโยบายประเมินคุณภาพภายใน เฉพาะหน่วยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

๓. ปรับเปลี่ยนวงจรการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ โดยให้เป็น
ไปตามปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ในวาระการประชุมที่ ๔.๓
๕.๒ พิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จากผลการประเมิน คุณภาพภายใน หน่ว ยงานสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผ่ านมา
ตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพของหน่ วยงานสายสนับสนุน ทั้งหมด ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านประสิ ทธิผล ด้ านคุณภาพ
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนาหน่วยงาน พบว่า ทุกหน่วยงานมีผลประเมินคุณภาพภายใน
ภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้คณะกรรมการประเมิน ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม มหาวิทยาลัย
ควรทบทวนตัวชี้วัดคุณภาพสาหรับหน่วยงานสนับสนุน หรือกาหนดตัวชี้วัดคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความท้าทายและ
สอดรั บ กับ สถานการณ์ในปั จจุ บั น ซึ่งส านั กงานมาตรฐานฯ ได้เสนอข้อมูล ดังกล่ าวข้างต้น เข้าสู่ ว าระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวาระเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระ
ที่ ๔.๑ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาให้สานักงานอธิการบดี
เป็นหน่วยงานนาร่อง ยกเว้นการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สาหรับหน่วยงานสายสนับสนุนอื่น ๆ
ให้พิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามบริบทหน่วยงานนั้น ๆ
ทั้งนี้ขออนุเคราะห์คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ยกเว้นสานักงานอธิการบดี เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพ วงรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐
มติที่ประชุม : เห็นชอบ การประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เฉพาะหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ที่มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ จ านวน ๕ หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ส านั ก หอสมุ ด และส านั ก ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา โดยใช้
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ฉบับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หรืออาจจะมีการปรับใช้
เกณฑ์การประเมินใหม่ เนื่องจากผลการประเมินในสองปีที่ผ่านมาทุกหน่วยงาน มีระดับคุณภาพ ค่าคะแนนมากกว่า ๔.๗ คะแนน
๕.๓ พิจารณาหลักสูตรที่ต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ
การขอยกเว้นตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับหลักสูตร
จากการสารวจข้อมูลหลักสูตรที่ต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีจานวน
ทั้งสิ้น ๘๗ หลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจานวน ๘๖ หลักสูตร เพิ่มขึ้นจากเดิม จานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และมีความประสงค์ ขอยกเว้น
ตัวบ่งชี้จานวน ๒ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้
ที่ ๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี บนระบบ CHE QA Online
ทั้ ง นี้ หากคณะกรรมการทุ กท่ านพิ จารณาเห็ นชอบ ส านั กงานมาตรฐานฯ จะด าเนิ นการเสนอเข้ าสู่ วาระการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และทาหนังสือไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ และ
ยกเว้นตัวบ่งชี้ของหลักสูตรดังกล่าวต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหมายดังนี้

๑. มอบสานักทะเบี ยนและประมวลผลตรวจสอบรายชื่อที่ถูกต้องของทุกหลั กสูตรที่ขอรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และตรวจสอบสถานะการดาเนินงานปัจจุบันของแต่ละหลักสูตร ว่าหลักสูตรใดควรดาเนินการ
ท าเรื่ อ งขอปิ ด หลั ก สู ต ร และหลั ก สู ต รปั จ จุ บั น ที่ ด าเนิ น การขอปิ ด หลั ก สู ต ร โดยน าเสนอเข้ า สู่ ว าระการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒. ให้หลักสูตรที่ดาเนินการขอปิดหลักสูตร ทาบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ของดเว้นการประเมิน
คุณภาพในบางตัวชี้วัด บนระบบ CHE QA Online มายังสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรวบรวม
เสนอเรื่ อ งเข้ า สู่ ว าระการประชุม คณะกรรมการบริห ารวิช าการ วาระการประชุ ม สภาวิช าการ วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และดาเนินการจัดทา
หนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเห็นชอบตามลาดับขั้นตอนต่อไป
๓. มอบผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานฯ กาหนดวันประชุม โดยเรียนเชิญคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาการจัดการ และรองผู้ อานวยการสานักทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน (ป.เอก)
๕.๔ พิ จารณาแนวทางการเผยแพร่ หลั กสู ตรที่ มี คุ ณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Resister : TQR)
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) มี น โยบายให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาด าเนิ น
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และได้กาหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรที่มี มคอ.๑ แล้ว สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่เป็นไป
ตาม มคอ.๑ และดาเนินการจัดการเรียนการสอนมาอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร มีผลการประกันคุณภาพ
ภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป และแจ้งความประสงค์มายัง สกอ. ภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อให้ สกอ. จัดทีมคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ไปประเมินคุณภาพหลักสูตรแล้วได้ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีขึ้นไป
สมควรให้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR)
๒. สาหรับหลักสูตรที่ยังไม่มี มคอ.๑ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
มาอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร และมีผลการประกันคุณภาพตนเองอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าคะแนน ๓.๐๑ ขึ้นไป)
สองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘) และในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา กาหนด
อยู่ในระดับดีขึ้นไป สมควรขึ้นทะเบียนหลักสูตรดั งกล่าว เพื่อเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification
Register : TQR) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาหรับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามระบบที่ ค.ป.ภ. ให้การรับรองแล้ ว
สามารถขึ้นทะเบียนหลักสูตรดังกล่าวตามระยะเวลาที่ได้รับการรับรองโดยบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (Thai Qualification Register : TQR) โดยระยะเวลา
การรับรองให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของระบบที่ ค.ป.ภ. ให้การรับรองกาหนด ทั้งนี้ให้ส่งข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ
CHE QA Online ทุกปี

ทั้ ง นี้ เ มื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ และปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ที่ ผ่ า นมา
จานวน ๘๖ หลักสูตร (เอกสารดังแนบหมายเลข ๑๒) แนวโน้มของการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุดมศึกษา (TQR) จานวน ๑๕ หลักสูตร
ที่มีผลการประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี ดังสรุปในตารางที่ ๑ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ หลักสูตรที่มีแนวโน้มการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อหลักสูตร
ศิลปศึกษา (ค.บ.)
ดุริยางค์สากล
ภูมิสารสนเทศ
วัฒนธรรมศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกษตรศาสตร์
การจัดการธุรกิจนานาชาติ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
หลักสูตรและการสอน (ป.โท)
การบริหารธุรกิจ (ป.โท)
การสอนวิทยาศาสตร์ (ป.โท)

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒.๐๘
๓.๖๒
๐.๐๐
๓.๘๘
๐.๐๐
๓.๔๘
๐.๐๐
๓.๓๖
๒.๑๙
๓.๐๘
๒.๓๐
๓.๒๘
๒.๒๐
๓.๒๗
๒.๐๘
๓.๒๙
๒.๐๓
๓.๑๗
๐.๐๐
๓.๑๓
๐.๐๐
๓.๑๔
๐.๐๐
๓.๐๘
๑.๗๘
๓.๐๖
๒.๑๑
๓.๑๑
๒.๔๕
๓.๑๐

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบเลขานุการ (ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี) ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑. เสนอแนวทางการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualification Resister : TQR) เข้ า สู่ ว าระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย งใหม่ ระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาสร้างแรงจูงใจการดาเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒. มอบผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิก ารบดี จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณบดี วิ ท ยาลั ย พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการเพิ่มเติม

๕.๕ พิจารณาปัญหาข้ อเสนอแนะที่ได้รั บจากกิจกรรม QA สัญจร เพื่อกากับติดตามการดาเนิน งาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประธานการประชุมมอบหมายเลขานุการ (ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี) ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่นาเสนอปัญหา และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกิจกรรม QA สัญจร เพื่อกากับติดตาม
การดาเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อทราบ
และพิจารณา
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบเลขานุการ (ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี) ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษานารายงานโครงการ QA สัญจร เพื่อการกากับติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยจัดทาเป็นบทสรุปผู้บริหารและนาเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๕.๖ พิจารณาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประธานประชุมมอบหมายเลขานุ การ (ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี) ผู้ อานวยการส านักงานมาตรฐานและ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ท าหน้ า ที่ น าเสนอแผนยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบเลขานุการ (ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี) ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการเร่งรัดกากับติดตามหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทา
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาฉบับสมบูรณ์ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : แจ้งให้ทราบภายหลัง

๖.๒ การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประธานคณะกรรมการประชุม (อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์) ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้งในที่ประชุม
เรื่องการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เพื่ อ พั ฒ นาการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับความอนุเคราะห์จากสานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมครั้ งนี้ จานวน ๘ คน จึงขอประชาสัมพันธ์และ
ขอความร่วมมือจากคณบดีทุกคณะ วิทยาลัยเข้าร่วมการอบรม (ยกเว้นบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากคณบดีขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินฯ ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันแล้ว) ตามวันและเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม : เวลา ๑๓.๓๐ น.

ลงชื่อ..............................................ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพยอมรัก กันติยะ)
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี)
.....................................

