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รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ป�การศึกษา ๒๕๕๕ 
(คณะกรรมการชุดท่ี ๒ คณะกรรมการขับเคล่ือนการดําเนินงาน) 

ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๕ 
วันศุกร* ท่ี  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ  ห0องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน*หิรัญ 
********************************** 

 
ผู0มาประชุม 
 

๑. รองศาสตราจารย�นันทะ บุตรน(อย ประธานกรรมการ 

๒. ผู(ช,วยศาสตราจารย�สุวรรณี จันทร�ตา รองประธานกรรมการ 

๓. ผู(ช,วยศาสตราจารย�เบญจวรรณ เลาลลิต กรรมการ 

๔. อาจารย�ณรงค� เครือกันทา กรรมการ 

  ๕. อาจารย�ชัยวุฒิ โกเมศ กรรมการ 

๖. อาจารย�สมชาย เมืองมูล กรรมการ 

๗. นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล กรรมการ 

๘. นางเจนจิรา เชิงดี กรรมการ 

๙. นางสาวกมลลักษณ� สกุลศรีนําชัย กรรมการ 

๑๐. นางสาวอัญชนา ศรีสุวรรณบุตร กรรมการ 

๑๑. นางสาวกานต�กนก คําฝ?@น กรรมการ 

๑๒. นางสาวอนุสรา ศรีวิชัย กรรมการ 

๑๓. นางสาวกัญจนพร ตรียมณีรัตน� กรรมการ 

๑๔. นางสาวรัชสุภา การักษ� กรรมการและเลขานุการ 

๑๕. นางสาวสิริลักษณ�  คนฉลาด กรรมการและผู(ช,วยเลขานุการ 

๑๖. นางสาวนราทิพย� ทองไทย กรรมการและผู(ช,วยเลขานุการ 
 
ผู0ไม;สามารถมาประชุมได0 (ไปราชการและมีกิจธุระจําเป?น) 
 

๑. นางประภา ไชยมงคล กรรมการ 
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-๒-

เริ่มเป@ดประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
  รองศาสตราจารย�นันทะ บุตรน(อย รองอธิการบดีฝDายวางแผนและพัฒนา ประธาน     
การประชุม กล,าวเปEดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ0งท่ีประชุมทราบ 
 

๑.๑ หน0าท่ีของคณะกรรมการชุดท่ี ๒ คณะกรรมการขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
รองศาสตราจารย�นันทะ บุตรน(อย ประธานคณะกรรมการ แจ(งคณะกรรมการว,า หน(าท่ีของ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ชุดท่ี ๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ได(กําหนดไว(ใน
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๔๓๔๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต,งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปIการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ือผลักดันให(เครือข,ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยร,วมกันดําเนินงานประกัน
คุณภาพเปJนไปด(วยความเรียบร(อย 
 
มติคณะกรรมการ  รับทราบ 
 

๑.๒ ตัวบ;งช้ีท่ีใช0ผลประเมินของมหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย�นันทะ บุตรน(อย ประธานคณะกรรมการ แจ(งคณะกรรมการว,า 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปIการศึกษา ๒๕๕๕ ตัวบ,งชี้ท่ีใช(ผลประเมินของมหาวิทยาลัยยังคง
เปJนตัวบ,งชี้เดิม ประกอบด(วย ตัวบ,งชี้ท่ี ๒.๕ , ๗.๓ และ ๘.๑ สําหรับในปIการศึกษา ๒๕๕๖ จะมีการ
พิจารณาทบทวนตัวบ,งชี้ ๒.๕ และ ๘.๑ เพ่ือให(คณะดําเนินการเอง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได(จัดสรร
งบประมาณรองรับการดําเนินงานไว(แล(ว 
 
มติคณะกรรมการ  รับทราบ 
 

๑.๓ แบบฟอร*มการประเมินในแต;ละองค*ประกอบ 
รองศาสตราจารย�นันทะ บุตรน(อย ประธานคณะกรรมการ แจ(งคณะกรรมการว,า 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปIการศึกษา ๒๕๕๕ สําหรับตัวบ,งชี้ท่ีต(องมีแบบประเมิน ได(แก,     
ตัวบ,งชี้ท่ี ๑.๒ ,๑.๓ ,๑.๕ ,๒.๖ ,๓.๑ ,๔.๑ ,๕.๔ ,๖.๒ และ ๖.๓ จะยังคงใช(แบบประเมินในรูปแบบเดิมหรือ 
ถ(าหากมีการปรับเปลี่ยนก็ให(สามารถวัด และเกิดประสิทธิภาพจริงๆ ซ่ึงจะมีการทบทวนและเปลี่ยน
รูปแบบของแบบประเมินเพ่ือให(สอดคล(องกับการดําเนินงานท่ีชัดเจนใช(ในปIการศึกษา ๒๕๕๖ ต,อไป 
  รองศาสตราจารย�นันทะ บุตรน(อย ประธานคณะกรรมการ ยังแจ(งคณะกรรมการเพ่ิมเติม
ว,าเรื่องของการทําวิจัยประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสนับสนุนให(ทําวิจัยด(านการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกปI เพ่ือนํามาใช(เปJน KPI ด(านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะวิจัยระดับสาขาวิชา  
 
มติคณะกรรมการ  รับทราบ 
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  ๑.๔ ผลการช้ีนํา ปFองกัน หรือแก0ไขปGญหาสังคมในประเด็นภายในด0านการบํารุง
ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย* (สมศ.๑๘.๑)  
    รองศาสตราจารย�นันทะ บุตรน(อย ประธานคณะกรรมการ แจ(งคณะกรรมการว,า ตัวบ,งชี้
ท่ี ๕.๕ ผลการชี้นํา ปSองกัน หรือแก(ไขป?ญหาสังคมในประเด็นภายใน มหาวิทยาลัยได(พิจารณาให(มี      
การเปลี่ยนประเด็นจากเดิม คือ ประเด็นด(านการส,งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปJน ประเด็นด(านการบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย� (สมศ.๑๘.๑) จึงขอให(คณะมีการดําเนินงาน
โครงการภายใต(กรอบประเด็นดังกล,าว 
 
มติคณะกรรมการ  รับทราบ 
 

๑.๕ ผลการช้ีนํา ปFองกันหรือแก0ไขปGญหาสังคมในประเด็นภายนอกด0านพลังงาน 
และส่ิงแวดล0อม (สมศ.๑๘.๒) 
  รองศาสตราจารย�นันทะ บุตรน(อย ประธานคณะกรรมการ แจ(งคณะกรรมการว,า ตัวบ,งชี้
ท่ี ๕.๖ ผลการชี้นํา ปSองกัน หรือแก(ไขป?ญหาสังคมในประเด็นภายนอก มหาวิทยาลัยได(พิจารณาให(มีการ
เปลี่ยนประเด็นจากเดิม คือ ประเด็นด(านจิตสาธารณะ เปJน ด(านพลังงานและสิ่งแวดล(อม (สมศ.๑๘.๒)   
จึงขอให(คณะมีการดําเนินงานโครงการภายใต(กรอบประเด็นดังกล,าว 
 
มติคณะกรรมการ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  - ไม,มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม,มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 - ไม,มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
  ๕.๑ กําหนดแผนการดําเนินงานประชุมขับเคล่ือนของคณะกรรมการเครือข;ายภายใน 

 รองศาสตราจารย�นันทะ บุตรน(อย ประธานคณะกรรมการ แจ(งให(คณะกรรมการทราบ        
เรื่อง แผนการดําเนินงานประชุมขับเคลื่อนของคณะกรรมการเครือข,ายภายใน และมอบหมายให(นางสาว     
รัชสุภา การักษ� กรรมการและเลขานุการ เปJนผู(นําเสนอ 

 คณะกรรมการ ได(ร,วมพิจารณาแผนการดําเนินงานประชุมขับเคลื่อนของคณะกรรมการ
เครือข,ายภายใน มีข(อเสนอแนะดังนี้ 
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-๔-

 คณะกรรมการชุดท่ี ๓ คณะกรรมการเครือข,ายภายในท้ัง ๕ ชุด ควรเพ่ิมบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีสังกัดสํานัก สถาบัน หรือกองท่ีพันธกิจสอดคล(องกับองค�ประกอบในคณะกรรมการเครือข,าย
ภายในแต,ละชุดรับผิดชอบ โดยท่ีประชุมได(มอบหมายให(งานประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาจาก
คณะกรรมการเครือข,ายภายในของปIการศึกษาท่ีผ,านมาและแก(ไขเสนอให(ท,านอธิการลงนามต,อไป 

ท้ังนี้ท่ีประชุมยังได(เสนอให(มีการจัดเครือข,ายด(านการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน 
และภายนอก โดยให(กําหนดประเด็นให(ชัดเจน เพ่ือให(ได(สาระท่ีชัดเจนนํามาเปJนแนวทางการดําเนินงานได(  
ซ่ึงประธานกรรมการขอให(คณะกรรมการพิจารณาประเด็นรวมท้ังรูปแบบการจัดเครือข,ายมาเสนอในวาระ
สืบเนื่องในการประชุมครั้งต,อไป 

 
มติคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกําหนดการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง คือ ทุกวันจันทร� ท่ี ๒ ของ
เดือน และให(กําหนดประเด็นในการประชุมเครือข,ายให(เปJนวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต,อไป  
 
  ๕.๒ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน วงรอบป�การศึกษา ๒๕๕๔ 
  รองศาสตราจารย�นันทะ บุตรน(อย ประธานคณะกรรมการนําเสนอ (ร,าง) แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปIการศึกษา ๒๕๕๔  

คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินการงานพิจารณา (ร,าง) แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปIการศึกษา ๒๕๕๔ ให(แก(ไขและ 
มีข(อเสนอแนะดังนี้ 

(๑) ควรใส,ค,าเปSาหมายในตารางเปSาหมาย ปIการศึกษา ๒๕๕๔ เปJนค,าเปSาหมาย 
ปIการศึกษา ๒๕๕๕  

(๒) ควรใส,ค,าเปSาหมาย และผลการประเมินของคณะกรรมการประจําปIการศึกษา 
๒๕๕๔ ในตารางตัวบ,งชี้ 

(๓) ควรเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ให(ผู(บริหารพิจารณาก,อน 
การจัดสรรงบประมาณ 
 
มติคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นชอบ (ร,าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปIการศึกษา ๒๕๕๔ โดยให(นําไปปรับปรุงแก(ไขตามข(อเสนอแนะของ
คณะกรรมการและทําหนังสือเวียนถึงหน,วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามตัวบ,งชี้ รายงานกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือการดําเนินการ/พัฒนา/แก(ไข/ปรับปรุง พร(อมท้ังระยะเวลาท่ีดําเนินการตามข(อเสนอแนะ แนวทางเสริม
ของคณะกรรมการประเมิน เพ่ือท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษาจะได(ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปIการศึกษา ๒๕๕๔ และนําเข(าท่ี
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต,อไป 
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