รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการกํากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับ ประธานและเลขานุการสาขาวิชา
ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง ๐๙๒๕
...........................................
ผู้เข้าประชุม
๑. อาจารย์พงศธร คําใจหนัก
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. อาจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีสกุล
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร อิ่นคํา
สาขาวิชาการศิลปะและการออกแบบ
๔. อาจารย์ยอดยิ่ง
รักสัตย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๕. อาจารย์ธนุพงษ์
ลมอ่อน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๖. อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน
สาขาวิชาภาษาไทย
๗. อาจารย์นิตยา
มูลปินใจ
สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ
๘. อาจารย์สิริรัตน์
วาวแวว
สาขาวิชาภาษาจีน
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
สาขาวิชาดนตรี
๑๐. อาจารย์อัครจร
แม๊ะบ้าน
สาขาวิชานิติศาสตร์
๑๑. อาจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
สาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๒. อาจารย์เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑

๑๓. นางสาวศศินาถ
วงศ์ษา
กรรมการ
นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๔. นางสาวกิ่งดาว
รินทร์แก้ว
กรรมการ
เลขานุการสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๕. นางนิภา เชาว์กิตติโสภณ
กรรมการ
ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต
๑๖. นางสาวนิตยา
เตวา
กรรมการ
๑๗. นางเจนจิรา เชิงดี
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นายอุเทน หินอ่อน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายเฉลิม

แก้วกระจ่าง

ผู้ใช้บัณฑิต

ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ทราบ
อาจารย์พงศธร คําใจหนัก รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทําหน้าที่ประธาน ในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม เพื่อวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพตามระบบและกลไก ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะฯ ได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้น โดยมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
ได้แก่ ประธานสาขาวิชา ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต และตัวแทนศิษย์เก่า (ดังเอกสารคําสั่งที่
แจกให้ทุกท่าน) เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านปัจจัย ระบบ วิธีการ กระบวนการ ผลผลิต
และผลลัพธ์ ของการจัดการศึกษาให้เกิดความมั่นใจว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการศึกษา
มีคุณภาพ มีมาตรฐาน จึงขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมชนในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตามที่สาขาได้รับการประเมินคุณภาพ ระดับสาขาวิชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
ที่ผ่าน ทางงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จะได้จัดทํารายผลอย่างเป็นทางกานส่ง
มายังคณะ ฯ เพื่อให้สาขารับทราบภายใน ๓๐ วัน และขอขอบคุณทุกสาขาวิชาที่เตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาอย่างจริงจัง
ผศ.พรสวรรค์ มณีทอง แจ้งว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของระดับสาขาได้รับช้ามาก ส่งผลให้สาขาไม่สามารถนําผลไปวางแผนได้อย่างครบถ้วน จึงขอคณะเร่ง
ติดตามผลการประเมินประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส่งไปยังสาขาด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๕
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดให้มีการประเมินระดับคณะ ในระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม
๒๕๕๖ นั้น งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ โดยให้ อ ธิ ก ารบดี ล งนามและได้ จั ด ส่ ง ให้
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะนัดหมายคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมอีก
ครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี

ระเบียบวารที่ ๔

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการ
- ไม่มี

๓

ระเบียบวารที่ ๕

เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประธาน แจ้ งว่ า หลั งจากที่มี การประเมินคุ ณภาพการศึ กษาระดั บสาขาวิ ช าแล้ วนั้ น งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา จะต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
โดยจะเร่งดําเนินการให้ แล้วเสร็ จก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ และจะนําเสนอต่อที่ประชุม เพื่ อ
พิจารณาก่อนจัดส่งไปยังผู้ประเมินคุณภาพภายในอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีหลายตัวบ่งชี้ที่ใช้ข้อมูลของสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องมาเป็นหลักฐานการดําเนินงานในระดับคณะ ดังนั้น จึงหารือที่ประชุมในการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานของสาขาวิชาที่คณะฯ จะนํามาใช้ประกอบหลักฐาน
ผศ.ศิริกร อิ่นคํา เสนอว่า ให้ทําบันทึกข้อความแจ้งว่าไปยังสาขาวิชาว่าจะใช้เอกสารหลักฐาน
ในตัวบ่งชี้ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานระดับคณะ
ประธานแจ้งว่า จากที่มีการประชุมเครือข่ายร่วมกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย งานประกัน
คุณภาพคณะฯ ได้สรุ ปแนวปฏิบัติที่ ดีและเอกสารที่จะสนับสนุนตามเกณฑ์การประเมิ น จึงขอให้ที่
ประชุมร่วมกันพิจาณา ดังเอกสารประกอบการประชุมที่แจก
ประเด็นพิจารณา
๑) เอกสารหลักฐานของสาขาวิชาที่จะต้องจัดส่งมายังคณะ
๒) แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะนํามาใช้ในระดับคณะ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้
๑) ทําบันทึกแจ้งไปยังสาขาเพื่อขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ
๒) มอบหมายให้ นางเจนจิรา เชิงดี นักวิชาการศึกษาด้านงานประกันจัดทํารายงานสรุป
รายงานเอกสารหลักฐานแต่ละตัวบ่งชี้ และจัดส่งให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
๕.๒ ร่าง คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๕๖)
นางเจนจิรา เชิงดี นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ได้นําเสนอ
คู่มือประกันคุณภาพภายในของคณะ ตามเอกสารที่แจก โดยสาระสําคัญประกอบไปด้วย
บทที่ ๑ ส่วนนํา
บทที่ ๒ กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

๔

บทที่ ๓ องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับคณะและ
สาขาวิชา
บทที่ ๔ การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและมุมมองด้านการบริหารจัดการ
บทที่ ๕ การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
โดยได้นํานโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ที่กําหนด
เพิ่ ม ซึ่ ง ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจํ าคณะฯ บรรจุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ การดํ า เนิ น งานเป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นพิจารณา
๑) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบคู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๖) และนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๖
มติที่ประชุม : เห็นชอบคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๖) และนําเสนอต่อคณะกรรมการประชุมคณะเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๓ ร่าง แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประธาน นําเสนอแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึง่ ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ ๒ ประกอบไปด้วยผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประวัติคณะ ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ
ส่วนที่ ๒ นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา และระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ส่วนที่ ๓ การกําหนดค่าเป้าหมายองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา
๒๕๕๖
ส่วนที่ ๔ ปฏิทินแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ส่วนที่ ๕ จํานวนองค์ประกอบที่คณะและสาขาต้องรายงาน
ประเด็นพิจารณา
๑) พิจารณาภาพรวมของแผน
๒) ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
๓) การกําหนดกําหนดค่าเป้าหมายองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๕

มติที่ประชุม
๑) เห็นชอบรูปแบบของแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๕๖
๒) เห็นชอบปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๖
๓) เห็นชอบค่าเป้าหมายองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดย
ให้ ข้ อ เสนอว่ า ควรพิ จ ารณาการกํ า หนดค่ า เป้ า หมายบางตั ว บ่ ง ชี้ เช่ น การทํ า
ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
คุณภาพพื้นฐาน เพื่อความท้าทายของคณะฯ
๔) ให้ นําเสนอแผนดํ าเนิ นงานประกั นคุณภาพการศึก ษา คณะมนุษยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อคณะกรรมการประจําคณะ วันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาต่อไป
๕.๔ การจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษา
ประธาน แจ้งว่า การจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษา อยู่ในความ
รับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ซึ่งเบื้องต้นได้หารือร่วมกันแล้ว จะมีการ
จัดโครงการดังกล่าวขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๖ นี้ โดยจะมีบันทึกขอความร่วมมือไปยัง
สาขาวิชาให้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมอีกครั้งหนึ่ง
ผศ.พรสวรรค์ มณีทอง สอบถามว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจําเป็นที่จะต้องเป็นผู้นํานักศึกษา
ของสาขาหรือไม่อย่างไร หากเป็นผู้นํานักศึกษาเกรงว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
อาจารย์นิตยา มูลปินใจ สอบถามว่า นักศึกษาในสาขาวิชาจะเป็นนักศึกษาจีน ซึ่งอาจจะมี
ความเข้าใจในประเด็นของการจัดโครงการและกิจกรรมน้อย หรือเข้าใจยาก จะเป็นไปได้หรือไม่หากมี
การจัดโครงการให้มีการฝึกปฏิบัติให้ได้ลองปฏิบัติอย่างแท้จริง เช่น การเขียนโครงการ และการนําเสนอ
เป็นต้น
มติที่ประชุม เห็นควรให้นําข้อเสนอแนะของทั้งสองเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจกรรมพิเศษเพื่อพิจารณา ในการดําเนินโครงการ ดังนี้
๑) การกําหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้นํานักศึกษาใน
สาขาวิชา
๒) ให้มีการจัดกิจกรรมลงมือฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการตามกระบวนการ PDCA และการ
นําเสนอ

๖

๕.๕ ตัวบ่งชีเ้ พิ่มเติมตามอัตลักษณ์
ประธาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีการกําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และคณะได้มีการประกาศใช้
ตัวบ่งชี้ที่ยึดตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของคณะ และได้ยึดตัว
บ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็นตัวบ่งชี้ของคณะฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะฯ ยังคงยึดเกณฑ์การประเมิน
ตามมหาวิทยาลัยเช่นเดิม โดยได้นําไปบรรจุไว้ในคู่มือประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.ฎ๕๕๓๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ๒๕๕๖) ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖

เห็นชอบตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ กําหนดการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุมพิจารณากําหนดการประชุมคณะกรรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งต่อไป เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖
๒. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เดือนเมษายน ๒๕๕๖
โดยจะงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ จะทําบันทึกแจ้งอย่างเป็นทางการให้คณะกรรมการ
ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
(นางเจนจิรา เชิงดี)
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

(อาจารย์พงศธร คําใจหนัก)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๗

