กำหนดการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565
ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(จัดกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting)
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
1) รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2) รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3) ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4) ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5) รศ.ทิวาพร ขันผนึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เวลา

การดำเนินงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
08.30 - 10.30 น. - อธิการบดีกล่าวต้อนรับ
- อธิการบดี
- แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- นำเสนอการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา และจุดเด่นหรือผล - เลขานุการ หรือผู้ประสานงาน
การดำเนินงานที่ภาคภูมิใจ โดยรักษาการอธิการบดี ไม่เกิน 20 นาที
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวเปิดประชุม
- คณะกรรมการประเมินฯ
- แนะนำคณะกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษา
- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษา
สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- อธิการบดี รองอธิการบดี
- ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
-ผู้อำนวยการทุกส่วนงาน
10.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผรู้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ และผู้จดั เก็บข้อมูล - คณะกรรมการประเมินฯ
- องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
- อธิการบดี รองอธิการบดี
- องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
- ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
- ผู้อำนวยการทุกส่วนงาน
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผรู้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้
- คณะกรรมการประเมินฯ
และผูจ้ ัดเก็บข้อมูล
- อธิการบดี รองอธิการบดี
- องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
- ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
- องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
- ผู้อำนวยการทุกส่วนงาน
- องค์ประกอบที 5 การบริหารจัดการ
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน
คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน
- คณะกรรมการประเมินฯ
หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม
2. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.30 น.
3. คณะกรรมการประเมินฯ ทำการตรวจประเมินฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. ผู้ดำเนินโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาร 27

กำหนดการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565
ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(จัดกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting)
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
09.00 – 10.00 น.

กรรมการ
สัมภาษณ์ชุดที่ 1

กรรมการ
สัมภาษณ์ชุดที่ 2

- สภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก) - สภาคณาจารย์
- กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- บุคลากรสายสนับสนุน
- สภาวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
- ผู้นำชุมชน
10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการสัมภาษณ์ การตรวจเยี่ยม
- เขียนจุดแข็งจุดอ่อน วิพากษ์ร่วมกัน
- นำข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ CHE QA Online
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. นำเสนอผลการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และยืนยันผลการประเมินบนระบบ CHE QA Online

ผู้ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการประเมินฯ

คณะกรรมการประเมินฯ

ลิงค์ zoom https://zoom.us/j/7244246529?pwd=QkpZaCtRMWFiY0hEWHNMZkRqaGlRUT09
Meeting ID: 724 424 6529
Passcode: 123456

หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม
2. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.30 น.
3. คณะกรรมการประเมินฯ ทำการตรวจประเมินฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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