รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการกํากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับ ประธานและเลขานุการสาขาวิชา
ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ 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
วาวแวว
๘. อาจารย์สิริรัตน์
สาขาวิชาภาษาจีน
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
สาขาวิชาดนตรี
๑๐. อาจารย์อัครจร
แม๊ะบ้าน
สาขาวิชานิติศาสตร์
๑๑. อาจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
สาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๒. อาจารย์วรญา
รอดวินิจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๑๓. นางสาวศศินาถ
วงศ์ษา
นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

๑

๑๔. นางสาวกิ่งดาว
รินทร์แก้ว
กรรมการ
เลขานุการสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๕. นายเฉลิม แก้วกระจ่าง
กรรมการ
ผู้ใช้บัณฑิต
๑๖. นางนิภา เชาว์กิตติโสภณ
กรรมการ
ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต
๑๗. นางสาวนิตยา
เตวา
กรรมการ
๑๘. นางเจนจิรา เชิงดี
กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นายอุเทน หินอ่อน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ทราบ
อาจารย์พงศธร คําใจหนัก รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทําหน้าที่ประธาน ในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และ
แจ้งในที่ประชุมรับทราบดังต่อไปนี้
๑.๑ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะ และสาขาวิชา
จะต้องดําเนินการและบริหารจัดการในการประเมินด้วยคณะเอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา
สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ให้ประเมินระดับสาขาวิชาหรือระดับคณะเอง จึงทําให้มีการจัดประชุมร่วมกับสาขาพิจารณาเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน ๒๓ ตัวบ่งชี้ เพื่อให้ลดภาระงานให้กับสาขาวิชาเพื่อพิจารณาเลือก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อกับสาขาวิชาเท่านั้น และมีมติร่วมกันกับสาวิชาแล้ว เหลือจํานวน ๑๗ ตัวบ่งชี้ ดังเอกสาร
แจก ดังสรุปต่อไปนี้
ด้านการบริหารจัดการ จํานวน ๑ ตัวบ่งชี้
ด้านการผลิตบัณฑิต
จํานวน ๑๐ ตัวบ่งชี้
ด้านการวิจัย
จํานวน ๔ ตัวบ่งชี้
ด้านการบริการวิชาการ จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้
ในส่วนของผู้ประเมินระดับสาขา ได้หารือร่วมกันแล้วมีมติเห็นชอบร่วมกันให้เชิญผู้ประเมิน
ภายนอกคณะจํานวน ๔ คน ภายในคณะ จํานวน ๔ คน และจัดเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการเพื่อบันทึกผล

๒

การประเมิน และกําหนดประเมิน วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งจะจัดส่งไปยังสาขาเพื่อรับทราบอีก
ครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ กรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประธาน แจ้งว่า ในระดับคณะจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๖ ในวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นี้ โดยอยู่ระหว่างประสานงานกับคณะกรรมการผู้ประเมิน
คุณ ภาพภายนอกมหาวิ ท ยาลั ยที่ มี ป ระสบการณ์ป ระเมิน และเป็น ผู้ ป ระเมิ น ที่ ผ่ า นอบรมหลัก สูต รผู้
ประเมินของสกอ. ดังนี้
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัสเกตุ
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ การประชา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔ ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา
ประธาน แจ้งว่า คณะได้กําหนดการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชา รอบ ๑๒ เดือน โดยให้สาขาส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภายในวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อจะได้จัดส่งให้ผู้ประเมินต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่
๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประชุมเมื่อ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ชั้น ๒ ห้อง ๐๙๒๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๖
หน้า เรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการตรวจดูความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา
ประธาน แจ้ งว่ า คณะฯ ได้กํา หนดให้มีการประเมิน ระดั บสาขาวิ ชาในระหว่างวันที่ ๙-๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีการเตรียมความพร้อมการประเมินสาขาวิชาดังนี้
๑) จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์สาขาวิชาจํานวน ๓ ครั้ง
๒) จัดวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินระดับสาขา
๓) จัดทํากําหนดการประเมินระดับสาขาวิชา จํานวน ๒ วัน (วันที่ ๑ จํานวน ๖ สาขาวิชา และ
วันที่ ๒ จํานวน ๕ สาขาวิชา)
ผศ.พรสวรรค์ มณีทอง เสนอว่า หลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ ที่คณะฯ ได้ดําเนินการให้ควรมี
การจัดโต๊ะกลางสําหรับให้เป็นเอกสารกลางสําหรับสาขาวิชาเพื่อใช้อ้างอิง
มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบ

๓.๒ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับคณะ
นางเจนจิรา เชิงดี แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะจะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ประมาณ วันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงหาหารือที่ประชุมในการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินดังนี้
๑) การต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
๒) การเตรียมนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต บุคลากรและคณะกรรมการประจําคณะ เข้ารับ
การสัมภาษณ์
๓) การตอบคําถามและค้นหาเอกสารหลักฐาน
มติที่ประชุม :
๑) ให้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยให้ทําคําสั่งให้อธิการบดีลงนาม
๒) จัดประชุมสาขาหลังการประเมินเพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ระดับสาขาวิชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงในระดับคณะ
๓) จัด ประชุ ม คณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อมรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อขอความร่วมมือสาขาวิชา จัดนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
และคณะกรรมการประจําคณะฯ ที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์จากผู้ประเมิน

๔

ระเบียบวารที่ ๔
- ไม่มี

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการ

ระเบียบวารที่ ๕

เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๖ ระดับคณะ รอบ ๙ เดือน
ประธานแจ้ ง ว่ า ได้ จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน โดยผลการดําเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าคะแนน
๔.๒๘ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน

๑. ปรัชญา ปณิธาน
วั ต ถุ ป ระสงค์ และแผน
ดําเนินการ
๒. การผลิตบัณฑิต
๓. กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
๔. การวิจัย
๕.
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม
๖. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๗. การบริหารและการ
จัดการ
๘.
การเงิ น และ
งบประมาณ
๙. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

ปัจจัย
นําเข้า
-

กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลลัพธ์
๕.๐๐
-

รวม
๕.๐๐

ระดับดีมาก

๕.๐๐

๔.๐๕

๓.๑๔

๓.๙๑

ระดับดี

-

๕.๐๐

-

๕.๐๐

ระดับดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

๒.๙๘

๓.๙๙

ระดับดี

-

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ระดับดีมาก

-

๕.๐๐

๔.๕๐

๔.๖๗

ระดับดีมาก

-

๕.๐๐

๔.๔๗

๔.๘๙

ระดับดีมาก

-

๕.๐๐

-

๕.๐๐

ระดับดีมาก

-

๕.๐๐

-

๕.๐๐

ระดับดีมาก

๕

จากตารางสรุ ป ผลการประเมิ น มี อ งค์ ป ระกอบที่ ๒ ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ดี
เนื่องจากมี ๓ ตัวบ่งชี้ที่ส่งผลกระทบ คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ตําแหน่งทางวิชาการ และ
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับปริญญาโท และองค์ประกอบที่ ๔ ด้านการวิจัย ที่อยู่ในระดับดี เนื่องจาก
มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จํานวนน้อยมาก และผลงานรับรองคุณภาพของอาจารย์
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 รายงานผลการวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา
นางเจนจิรา เชิงดี รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของผู้นํานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ลําปาง โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้นํานักศึกษาของทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาความรู้
ความเข้าใจ และความคิดเห็น เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้นํานักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปางและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง โดยนําผลการวิจัย แก้ไขปัญหาด้าน
ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้นํานักศึกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๕
พฤษภาคม ๒๕๕๗ นี้ และจะส่ง รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของผู้นํานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา ลําปาง ฉบับสมบูรณ์ไปให้มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
มติที่ประชุม : มีข้อเสนอแนะดังนี้
๑) ติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม จากหน่วยงานที่นํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
๒) นําผลงานวิจัยไปปรับใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป

๖

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุมพิจารณากําหนดการประชุมคณะกรรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งต่อไป ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
(นางเจนจิรา เชิงดี)
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

(อาจารย์พงศธร คําใจหนัก)
ผู้ตรวจรายงานกาประชุม

๗

