รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร
ครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555
ณ หองประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ภญ.วรรณดี แตโสตถิกุล (คณบดี) ประธานที่ประชุม
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ
รองประธานที่ประชุม
(ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพและพัฒนาบุคลากร)
3. รองศาสตราจารย ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ (รองคณบดีฝายบริหารและศิษยเกาสัมพันธ)
4. รองศาสตราจารย ภก.ปราโมทย ทิพยดวงตา (หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม)
5. รองศาสตราจารย ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ (แทน หัวหนาภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม)
6. ผูชวยศาสตราจารย ภญ.ปาจรีย ศรีอุทธา (ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการเภสัชชุมชน)
7. นางศรีพรรณ สรรสวาสดิ์ (หัวหนางานการเงิน การคลัง และพัสดุ)
8. นางสาวสมพร พวงประทุม (หัวหนางานบริหารทั่วไป)
9. นางอุไรวรรณ แอ็บบลิ่ง (หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
10. นางสาวอุมาพร ปญญา (หัวหนางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ)
11. นายสุวัฒน งามดี (หัวหนางานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา)
12. นางสาวอาภรณ โชติธนานันท (แทน ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา)
13. นางสาวพัชรรักษ ใจคําปง (แทน ผูชวยคณบดีฝายฝกงานและพัฒนาวิชาชีพ)
14. นางรวิภา วงศบุศยรัตน (เลขานุการคณะเภสัชศาสตร)
กรรมการและเลขานุการ
15. นางพรพิมล จาปญญะ ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
1. รองศาสตราจารย ดร.ภญ.สุพร จารุมณี (รองคณบดีฝายวิชาการ)
2. รองศาสตราจารย ดร.ภก.วิรัตน นิวัฒนนันท (รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ)
3. รองศาสตราจารย ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ (รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและบริการวิชาการ)
4. รองศาสตราจารย ดร.ภญ.ศิริวิภา ปยะมงคล (ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา)
5. อาจารย ดร.ภก.สุพัฒน จิรานุสรณกุล (ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ)
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน (หัวหนาศูนยบริการเภสัชกรรม)
เริ่มประชุม เวลา 13.35 น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมฯ
และไดมอบหมายให ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ (รองประธาน
คณะกรรมการ) ดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้

-2วาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1.1 กําหนดการอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ระยะที่ 3 ประจําป พ.ศ.2555
รองประธานฯ แจงกําหนดการอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจองคความรูตางๆที่เกี่ยวของ
กับการนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ระยะที่ 3 ประจําป พ.ศ.2555 ในเบื้องตน
รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมที่แนบ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รองประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่แนบ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554 โดยไมมีขอแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง –ไมม-ี
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา จากแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม และจากผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2553
รองประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร ตาม
ขอเสนอแนะตามขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม และจาก ผลการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2553 ตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมฯที่แนบ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร
รวมทั้งไดพิจารณา
กําหนดผูรับผิดชอบขอมูล ( KPI Owner) ตามขอเสนอแนะฯ โดยไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวางใน
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินดังกลาว และมีมติเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ใหกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลหลัก (KPI Owner) อยูในลําดับแรก ในชอง
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
2. องคประกอบที่ 2
• ขอ 1 เพิ่มผูรับผิดชอบขอมูล (Data Owner) คือ หนวยกิจการนักศึกษา
• ขอ 6 เพิ่มผูรับผิดชอบขอมูล (Data Owner) คือ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
• ขอ 11 ใหตัดออก เนื่องจากเปนขอเสนอแนะทางสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. ใหหนวยงานพิจารณาแนวทางที่จะพัฒนาตามขอเสนอแนะในสวนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ขอให
รายงานผลการดําเนินงานดังกลาว ในสวนทายของรายงานการประเมินตนเองของ
หนวยงาน

-34.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ รอบที่ 1
(ขอมูล ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2554)
รองประธานฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณา รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ รอบที่ 1
(ขอมูลระหวางวันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2554) ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมฯที่แนบ
ที่ประชุมฯพิจารณาแลว และมีมติเห็นชอบ โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของกลับไปพิจารณาเพิ่มเติม
ขอมูลในสวนที่ยังขาด
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.

(นางพรพิมล จาปญญะ) (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภญ.รัตนาภรณ อาวิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม ผูตรวจรา
ยงานการประชุม

