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เริ่มประชุม 10.00 น.
ประเด็นที่ 1 ปัญหาที่พบจากการดาเนินงานบนระบบฐานข้อมูล FIS ของมหาวิทยาลัย และ
ข้อแสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
ตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ได้แจ้งปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูล ระบบ FIS หรือปัญหา
จากระบบที่ได้มีการใช้งานอยู่ และได้แจ้งระบบฐานข้อมูลสาหรับหน่วยงานที่มีการใช้งานอยู่ ดังนี้
ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทราบถึงระบบฐานข้อมูลที่
มีอยู่ คือ FIS, MIS, e-personal ซึ่งพบปัญหาจากการใช้งาน FIS และ e-personal คือ ตัวข้อมูลจาก
ระบบไม่เป็นปัจจุบัน และฐานข้อมูลแต่ละตัวเป็นการทางานแยกส่วนซึ่งไม่ได้เป็นส่วนเดียวกัน เป็นการ
ทางานทีท่ ับซ้อน
กองนโยบายและแผน มีระบบฐานข้อมูลรองรับการทางานหน่วยงาน คือ ระบบฐานข้อมูลบัญชี
3 มิติ เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน งบประมาณ คือ โปรแกรมบัญชีการเงิน 3 มิติ
และมีระบบฐานข้อมูลกลางที่ใช้ร่วมกัน คือ FIS, MIS
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและหลักสูตร
การเรียนการสอน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีระบบฐานข้อมูลทางด้านการวิจัย ข้อมูลนักวิจัยและทุนวิจัยอยู่ใน
ข้อมูลสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่แล้ว
สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการใช้ระบบ FIS กลางของมหาวิทยาลัย เพื่อรายงาน
การดาเนินการต่างๆ ข้อมูล FIS นั้นไม่เชื่อมโยงกันและข้อมูลที่มีไม่ตรงกัน เนื่องจากมีผู้ใช้งานอยู่ 3
ส่วน ทาให้มีการกรอกข้อมูลซ้าซ้อน จึงขอให้มีหนังสือแจ้งมายังหน่วยงานเพื่อ แจ้งระยะเวลาที่จะให้
หน่วยงานดาเนินการเริ่มกรอกข้อมูลและให้หยุดกรอกข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มใช้ระบบ
ฐานข้อมูลใหม่
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้งานของระบบ
ต่างๆ ทุกระบบก่อนที่หน่วยงานต่างๆ จะเริ่มใช้งาน ทั้ง FIS , 3 D (โปรแกรมการเงิน 3 มิติ), และระบบ
ฐานข้อมูลของนักศึกษา ได้มีการแนะนาการแก้ปัญหาคือ ควรมีการประชุมของทุกหน่วยงานว่าควรจะ
ใช้ ร ะบบอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ไปก่ อ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล กลาง ซึ่ ง ผศ.ชนิ น ทร์ มหั ท ธนชั ย
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เสนอวิธี การแก้ปัญหาว่าควรมีการ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทุกระบบ และความต้องการใช้ข้อมูลในแต่ละส่วน แล้วนามาวิเคราะห์
เพื่อแก้ไขปัญหา และอาจจะมีการเปิดให้ใช้งานระบบก่อน เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริง แล้วนา
มาร่วมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งพัฒนาระบบ เพื่อที่สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบต่างๆได้
และข้อมูลที่มีจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถนาไปใช้งานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นมาตรฐาน
เดี ยวกั นทั้ งมหาวิ ทยาลั ย และทางส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ พั ฒ นาระบบ

ฐานข้อมูล e-personal เพื่อจัดเก็บข้อมูลบุคลากร โดยกาหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่บุคคลเป็นผู้กรอก
ข้ อมู ล โดยจั ดท าเป็ นฐานข้ อมู ลกลางของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส ามารถน าไปเชื่ อ มโยงกั บ ระบบต่ า งๆ
ของมหาวิทยาลัยได้ และให้เป็นปัจจุบันที่สุด
ประเด็นที่ 2 ลักษณะการทางานของระบบฐานข้อมูล FIS และ CHE QA online
ระบบฐานข้อมูล FIS เป็นฐานข้อมูลสาหรับ Input ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ได้มี
การจัดเก็บไว้ ส่วนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA online เป็นการรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นนโยบายบังคับใช้จากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
ทางด้านงานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา โปรแกรม CHEQA ได้ถูกบังคับให้ใช้จากสกอ.
เนื่องจากคณะกรรมการประเมินจะต้องดาเนินการตรวจผ่านโปรแกรม CHEQA และมหาวิทยาลัย
จะต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจประเมิน คุณภาพภายในระดับคณะ และระดั บสถาบัน ให้แก่สกอ.
โดยผ่านโปรแกรม CHEQA เท่านั้น โดยฐานข้อมูลจะต้องมีการเชื่อมโยงมาจากส่วนงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งปัญหาที่พบคือ ข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานต่างๆ นั้นไม่ตรงกัน ทั้งจากคณะ และ
หน่วยงานสนับสนุน จึงอยากจะมีการพัฒนาระบบให้หน่วยงานต่างๆสามารถใช้งานและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆได้ และได้มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางก่อนเพื่อที่จะได้นามาใช้เป็น
ฐานข้อมูลของ CHEQA ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนที่สุด และการ
กาหนดผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานตามตัวบ่ งชี้ที่หน่วยงานเกี่ยวข้องหรือได้
รับผิดชอบ และการจัดอบรมการใช้โปรแกรม CHE QA online
งานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการติดตั้งโปรแกรม และแต่งตั้ง admin เพื่อดูแลระบบและจะดาเนินการจัดอบรมการใช้โปรแกรม
เบื้องต้น ในวันที่ 12 ธันวาคม 2553 ณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการจัดทาฐานข้อมูล และเพื่อให้ผู้กรอกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานคุ้นเคยกับการ
ใช้งานระบบ
ประเด็นที่ 3 กาหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลพื้นฐาน (CDS : Common data set ) กลางของ
มหาวิทยาลัยบนระบบฐานข้อมูล FIS อาทิ ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่
เปิดสอน/ ข้อมูลนักศึกษา/ ข้อมูลอาจารย์และบุคลากร/ ข้อมูลด้านงบประมาณ/
ข้อมูลอาคารและสถานที่
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กาหนดให้สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและให้ข้อมูล CDS สาหรับทุกหน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานภายในจะต้องใช้ข้อมูล CDS ที่อ้างอิงจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั้น

เพื่อให้ได้ข้อมูลตัวเลขที่ตรงกัน โดยจัดทาเป็นประกาศให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ ทั้งนี้ให้งานมาตรฐาน
คุณภาพอุดมศึกษากาหนด CDS ที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการประเมินคุณภาพภายในให้กับ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอให้งานบริหารบุคคลเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลอาจารย์
และบุคลากรให้แก่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลด้านการวิจัยให้สถาบันวิจัยเป็นผู้
รวบรวมข้อมูล/ ข้อมูลด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
เป็น ผู้ร วบรวมข้ อมู ล / ข้ อมู ลหลัก สูตรและสาขาวิ ชาที่เปิดสอน รวมถึงข้อมูลด้ านนั กศึ กษา สานั ก
ส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลให้กับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นที่ 4 การกาหนดระดับผู้ใช้งานบนระบบฐานข้อมูล CHE QA online
- ขั้นตอนการดาเนินงานบนระบบฐานข้อมูล CHE QA online (นาเสนอเป็น Flow chart)
- กาหนดสิทธิ์และหน้าที่ผู้ใช้งานในระดับคณะ และสถาบัน
- กาหนดผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย
-

สาหรับประเด็นนี้ยังไม่มีการพิจารณา และหาข้อสรุป-

ประเด็นที่ 5 หน่วยงานสนับสนุนควรดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองบนระบบ
ฐานข้อมูลหรือไม่อย่างไร
หน่วยงานสนับสนุนควรได้รับการจัดทารายงานประเมินตนเองบนระบบฐานข้อมูลด้วยเช่นกัน
เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการประเมิน และนาสู่การประเมินในระดับสถาบันต่อไป
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)...........................................ผู้บันทึกการประชุม
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