รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการกํากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับ ประธานและเลขานุการสาขาวิชา
ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ 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. อาจารย์วิเชิด
ทวีกุล
สาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๒. อาจารย์วรญา
รอดวินิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

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

๑

๑๓. นายเฉลิม แก้วกระจ่าง (ผู้ใช้บัณฑิต)
๑๔. นางสาวนิตยา
เตวา
๑๕. นางเจนจิรา เชิงดี
๑๖. นายอุเทน หินอ่อน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวศศินาถ
วงศ์ษา
นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. นางสาวกิ่งดาว
รินทร์แก้ว
เลขานุการสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. นางนิภา
เชาว์กิตติโสภณ
ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ทราบ
อาจารย์พงศธร คําใจหนัก รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทําหน้าที่ประธาน ในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และ
แจ้งในที่ประชุมรับทราบดังต่อไปนี้
๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะฯ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตามที่ค ณะฯ รั บ การประเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ เมื่ อ วั นที่ ๕-๗
สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๔๔ โดยเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกคน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา และระดับคณะ
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ความขอให้ ส าขาวิ ช าจั ด ทํ า รายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพตามตั ว ชี้ วั ด จํ า นวน ๒๓ ตั ว ชี้ วั ด ทุ ก สาขาวิ ช าได้ ส่ ง ผลการ
ดําเนินงานตามกําหนดทุกสาขาวิชา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประชุมเมื่อ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๒ ห้อง ๐๙๒๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน
๗ หน้า เรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการตรวจดูความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประธาน แจ้งว่า ได้ นํ า แผนดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และผ่านความ
เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
กรรมการมีมติเห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ การจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ประธาน แจ้ ง ว่ า ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาฯ ได้ จั ด โครงกอปรประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ กั บ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการดําเนินงานโครงการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยมีนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวารที่ ๔
- ไม่มี

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการ

ระเบียบวารที่ ๕

เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

๓

๕.๑ การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้คณะฯ รับผิดชอบดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
คณะฯ เอง ซึ่งที่ผ่านมาในการเตรียมประเมินทั้งในระดับสาขา และระดับคณะ งานประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงาน เพื่อให้งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ไม่
ติดขัดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อวางแผนและหาแนวทางในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
๑. รูปแบบและการเตรียมความพร้องในการประเมินระดับสาขาวิชา
๒. การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑) รูปแบบของการจัดประเมินระดับสาขาวิชาให้ดําเนินการเช่นเดิม โดยให้งานประกัน
คุณภาพการประสานงานขอความอนุเคราะห์ อาจารย์ที่มีประสบการณ์มาประเมิน โดยให้
ประชุมสาขาวิชา เพื่อร่วมกันพิจารณา
๒) การเตรียมประเมินระดับคณะ มอบหมายให้ คุณเจนจิรา เชิงดี ประสานงานขอข้อมูล
เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จากงานประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัน เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานของคณะ และให้นําเสนอต่อ
ที่ประชุมครั้งต่อไป
๕.๒ การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา
ประธาน แจ้งว่า คณะฯ จะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ระดับ
สาขาวิชา จํานวน ๔ ครั้ง คือ รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน เพื่อเป็น
ข้อมูลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะใช้รายงานผลการดําเนินงานในระดับคณะฯต่อไป
ทั้งนี้ ได้ทําบันทึกแจ้งให้สาขาวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาระดับ
สาขา รอบ ๓ เดือน และสาขาได้จัดส่งรายงานผลครบทุกสาขาวิชา แต่การรายงานผลบางสาขาวยังไม่
ลงรายละเอียดของผลการดําเนินงานเช่น การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชา ไม่ได้ระบุ
ว่าวิชาอะไร และโครงการอะไร หรือหลักฐานยังไม่ชัดเจน เป็นต้น
นางเจนจิรา เชิงดี แจ้งว่า จากที่ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยฯ ที่มีทุกคณะร่วมเป็นคณะกรรมการนั้น ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้คณะฯ ชี้แจงสาขาวิชาให้
เพิ่มรายละเอียดในการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา

๔

อาจารย์อัครจร แม๊ะบ้าน ชี้แจงว่า ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานบางตัวบ่งชี้ ในรอบ
๓ เดือนสาขายังไม่ได้ดําเนินการ ซึ่งมีการปรับกําหนดการของการจัดกิจกรรมออกไป จึงทําให้การ
รายงานผลการดําเนินงานบางตัวบ่งชี้ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่มีข้อมูล
มติที่ประชุม มีข้อเสนอแนะดังนี้
๑) ให้งานประกันคุณภาพการศึกษาตรวจสอบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชา ของแต่ละสาขาและสร้างความเข้าใจกับสาขาวิชาให้ชัดเจน
๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๓ เดือน
ประธานแจ้ ง ว่ า ได้ จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๓ เดือน โดยผลการดําเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ โดยพบว่า
การดําเนินงานในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และผลงานรับรองคุณภาพอยู่ในระดับที่
ต้องปรับปรุง ทั้งนี้ข้อมูลตัวบ่งชี้หลายตัวที่ยังไม่ชัดเจน สืบเนื่องจากรายงานผลการดําเนินงานระดับ
สาขาวิชาที่รายงานผลการดําเนินงานยังไม่ละเอียด หรือยังไม่มีการดําเนินงานเป็นต้น ดังนั้น จึงหารือที่
ประชุมเพื่อหาแนวทางเพื่อพัฒนา และจะได้นําเสนอพิจารณาต่อคณะกรรมการประจําคณะต่อไป
มติที่ประชุม
๑) ควรมีการจัดทําแผนที่ชัดเจนสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยให้
ระบุไว้ในสัญญาทุนหรือเงื่อนไขการขอรับทุนหากเป็นทุนวิจัยของคณะฯที่ให้การสนับสนุน
๒) กระตุ้นให้อาจารย์หาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ให้มากยิ่งขึ้น
๓) องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ควรมีการสร้างความเข้าในการดําเนินงานของหลักสูตร
เนื่องจากมีหลายหลักสูตรที่ได้ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งรายละเอียดของ
การดํ า เนิ น งานจะต้ อ งดํ า เนิ น การให้ ค รบ ซึ่ ง จะต้ อ งจั ด ประชุ ม ทํ า ความเข้ า ใจโดยเชิ ญ
วิทยากรมาให้ความรู้
๕.๔ งานวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา
นางเจนจิรา เชิงดี นําเสนอ โครงร่างงานวิจัย ความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของผู้นํานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ลําปาง โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้นํานักศึกษาของทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาความรู้
ความเข้าใจ และความคิดเห็น เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้นํานักศึกษา มหาวิทยาลัยราช

๕

ภัฏลําปางและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง โดยนําผลการวิจัย แก้ไขปัญหาด้าน
ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้นํานักศึกษา ทั้งนี้ งานวิจัยนี้มีระยะเวลา
ดําเนินการทั้งสิ้น ๕ เดือน และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๖ เพื่อที่จะนําผลส่งไป
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปางไปใช้ประโยชน์ด้วย
ประเด็นพิจารณา
๑) หัวข้อวิจัย
๒) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
๓) การนําไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก
มติที่ประชุม :
เห็นชอบ โครงร่างงานวิจัย ความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของผู้นํานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลําปาง แต่ให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้นํานักศึกษา สาขาละ ๒ คน เป็นสาขาละ ๓ คน และให้พิจารณาการ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๕.๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖ วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธาน นําเสนอข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ดังเอกสารสรุปผลการประเมิน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นพิจารณา เพื่อพิจารณาและเสนอแนะแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยจะนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม มีข้อเสนอแนะดังนี้
๑) ควรเพิ่มข้อความแนวทางปรับปรุงให้ชัดเจน เช่น โครงการให้ระบุชื่อโครงการลงไปด้วย
๒) หากตัวบ่งชี้ไหนมีการอ้างอิงโครงการเดียวกันให้เขียนเพิ่มลงไปว่าใช้อ้างอิงจากตัวบ่งชี้อะไร
๓) กําหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการติดตามและการให้รายงานผล

๖

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุมพิจารณากําหนดการประชุมคณะกรรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางเจนจิรา เชิงดี)
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

(อาจารย์พงศธร คําใจหนัก)
ผู้ตรวจรายงานกาประชุม
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