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วาระเพื่อทราบ :
1. กาหนดส่ง Common Data Set ในลักษณะที่เป็น File และ Paper ภายในวันที่
6 พฤษภาคม 2554 ที่งานมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา
2. ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูล common data set ทั้งหมดจานวน 2 ชุด ดังนี้
- Common Data Set สาหรับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 1 ชุด
- Common Data Set สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 3 ชุด (เก็บข้อมูลสาม
ปีย้อนหลัง)
3. ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รวบรวมสรุปข้อมูล common data set ที่ได้
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบกรอกข้อมูลส่งข้อมูลกลับมาภายในวันที่ 6 พ.ค. 2554 โดยให้จัดทา
เป็นรูปเล่มเพื่อเสนออธิการลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และประกาศให้หน่วยงาน
ภายในนาไปใช้ประโยชน์ โดยยึดฐานข้อมูลจากแหล่งนี้เพียงที่เดียวเท่านั้น เพื่อให้การนาข้อมูล
ไปใช้มีความถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ให้ปรับแก้ไขแบบฟอร์มโดยเปลี่ยนชื่อหัวตารางคณะที่เป็นภาษาอังกฤษให้ใส่เป็นชื่อ
เป็นภาษาไทย
5. การนับจานวนนักศึกษา ให้นบั ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2
6. ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่นับรวมอาจารย์จากโรงเรียนสาธิต
วาระเพื่อพิจารณา :
ประเด็นข้อสงสัย
- พิจารณาข้อมูล Common Data Set ปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บ ความชัดเจน
ของข้อมูล ความเข้าใจในตัวข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บ เนื่องจากในปีการศึกษานี้เป็ น
การประเมินโดยใช้เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ใ หม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก ในการจัดเก็บข้อมูล Common Data Set นั้นอาจจะมีอุปสรรค
ทั้งนีเ้ พื่อให้การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น หน่วยงานใดที่มี ปัญหาข้อ
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ข้องใจหรือไม่เข้าใจใน Common Data Set ให้นาเสนอในที่ประชุมเพื่อร่วมกัน
พิจารณา
หากจ านวนข้ อ มู ล ของฐานข้ อ มู ล ไม่ มี ค วามแน่ น อนให้ ใ ช้ ก ารประมาณการที่
ใกล้เคียงกับจานวนจริงมากที่สุด
ผลการประเมิน Exit – Exam ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) : เนื่องจาก
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏเชีย งใหม่ ไ ม่มี ผลการประเมินดั งกล่ าว จึง ใช้ข้อ มูลผลการ
ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเดิม และพิจารณาร่วมกับคณะต่าง ๆ
จานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพการศึกษาที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหลักสูตร : มหาวิทยาลัยมี
ทั้งหมด 3 หลักสูตรคือ ครู, บัญชี และ นิตศิ าสตร์
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการแก่นักศึกษา : มีการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 2
ปีไว้แล้ว โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และในส่วนของห้องสมุด
ขอเสนอให้ใช้ขอ้ มูลของปีงบประมาณ 52 และ ปีงบประมาณ 51
ข้อมูลหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในคณะใด ให้นับอยู่ในสังกัด
คณะครุศาสตร์ โดยห้ามนับซ้า (ประสานกับงานบริหารงานบุคคลและคณะ)
งานบริหารงานบุคคลรับผิดชอบข้อมูลบุคลากรทั้งหมด โดยนับย้อนหลังไป 2 ปี ซึ่ง
จะมีขอ้ มูลในปี 52 และ 53 แต่ในปี 51 ไม่มฐี านข้อมูล : สามารถหาข้อมูลได้โดยดู
จากวันที่เริ่มทางาน ซึ่งต้องมีคุณวุฒปิ ริญญาโท, เข้ากรอบตามโครงสร้าง และเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรเท่านั้น (หากมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาท่านอธิการบดีได้)
บัณฑิตวิทยาลัยต้องปรึกษาและทาการตกลงเรื่องข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัยก่อน
สถาบันวิจัย และพั ฒนากาลังอยู่ ในช่วงดาเนินการเก็ บ รวบรวมระบบฐานข้อมูล
ทางด้านการวิจัย
นายพีราวัฒน์ เมืองชื่น กองนโยบายและแผน ได้ชแี้ จงเกี่ยวกับภาวะการมีงานทา
ของนั ก ศึก ษา ซึ่ง กองนโยบายและแผนได้มี ก ารประชุ มและมอบหมายงานให้
บุคลากรดาเนินการแล้วประมาณ 95 % แต่ยังมีปัญหาบางข้อที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้
เช่น ตัวบ่งชี้ของสมศ. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อน
เข้าศึก ษา ซึ่งในแบบสอบถามภาวะการมีงานทาของกองนโยบายและแผนไม่มี
ข้อ มูล ในส่ ว นนี้ ผศ.ดร.เรื อ งเดช วงศ์ หล้ า อธิ ก ารบดี ไ ด้ สอบถามทางสานั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนว่าจะสามารถตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาภาค
พิเศษที่ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ปี 2551 – 2553 ว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาค
พิเ ศษได้ ป ระกอบอาชี พ ก่ อ นเข้ า ศึ ก ษาอยู่ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง อาจารย์ ศิ ริ ก รณ์ กั น ขั ติ์
ตัวแทนจากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แจ้งว่าไม่สามารถทาแบบที่
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ท่านอธิการกล่าวได้ อีกข้อหนึ่งคือ ข้อมูลของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนทางด้านกอง
นโยบายและแผนไม่ ไ ด้ มี ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ ซึ่ ง อธิ ก ารได้ บ อกว่ า ให้ วิ ท ยาลั ย
แม่ ฮ่อ งสอนไปท าข้ อ มูล ภาวการณ์ มีง านท าในปี 2552-2553 เพราะวิท ยาลั ย
แม่ ฮ่ องสอนเพิ่ ง เปิ ด ในปี 2549 และยั ง ไม่ มีผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา อีก ข้ อ ที่ยั ง หา
ข้อสรุปไม่ได้ คือ common data set ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในล าดั บ ที่ 57-58 เป็นคะแนนที่ไ ด้จากการประเมินบั ณฑิตกั บ จานวนบัณฑิ ต
ที่ไ ด้รับ การประเมิน อธิก ารได้ อธิบ ายว่า การประเมินบัณฑิต มี 2 อย่าง คื อ
1. ประเมิ น ภาวการณ์ มี ง านท า 2. ประเมิ น ความพึ ง พอใจกั บ การให้ บ ริ ก าร
ของมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิก ารบดี ได้ใ ห้หน่วยงานสนับสนุน 7 หน่วย คือ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สานักงานอธิการบดี, สถาบันวิจัยและ
พั ฒนา, สภาบัน ภาษาศิล ปะและวัฒนธรรม, สานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ, ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลัย และสภาคณาจารย์ และข้า ราชการ
ดาเนินการตามองค์ประกอบ 1, 7, 8, 9 และนัดหมายให้หน่วยงานสายสนับสนุน
ทั้ง 5 หน่วยงานมาประชุมร่วมกันอีกรอบหนึ่ง และให้ส่งข้อมูลการประกันคุณภาพ
ในวั น ที่ 5 โดยส่ ง มาที่ ง านมาตรฐานคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ท่ า นอธิ ก าร
ตรวจสอบ ทางด้านศิล ปะและวัฒนธรรมมี 3ข้อ 1. มหาวิทยาลัยมีภูมิ สถานที่
สวยงาม สะอาด เรียบร้อย 2. จากสภาพสิ่งแวดล้อมและการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. มีแหล่งในการดาเนินกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ผลงานวิชาการให้นับตั้งแต่ปีที่สภาอนุมัติ
งานวิจัยให้นับจานวนอาจารย์และจานวนเรื่องวิจัย ตามคณะที่นักวิจัยสังกัด เช่น
งานวิจัย 1 เรื่องมีนักวิจัย 10 คน ให้นาข้อมูลงานวิจัยไปใส่ในข้อมูลของแต่ละคณะ
ที่นักวิจัยสังกัดด้วย
งบประมาณทางด้านงานวิจัยให้นับตามปีงบประมาณ

เลิกประชุม : 15.30 น.
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