แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์
เรื่องการจัดโครงการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ (Pre-audit)
[\
คณะเศรษฐศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เข้มแข็ง โดยมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส่วนงานพัฒนาขึ้นสามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ไี ด้
คือมีการจัดโครงการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ (Pre-audit) เป็น
ประจําทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบและประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯจากมหาวิทยาลัย โดยคณะ
เศรษฐศาสตร์ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาดี ยิ่ ง ขึ้ น ทุ ก ปี และได้ ค ะแนนเป็ น ลํ า ดั บ ที่ 1 ของกลุ่ ม สาขาวิ ช า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการดํ า เนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ
2. ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมคุณภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
5. พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ พ ร้ อ มสํ า หรั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก

ผลการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance)
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดําเนินการรับการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย มาแล้ว 10 ครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 21 - 22 มิถนุ ายน 2544 โดยผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ มีมติรับรอง
องค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2545 โดยผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ มีมติรบั รอง
องค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน เท่ากับ 71.8 คะแนน มีระดับการพัฒนา
คุณภาพอยู่ในระดับดี และได้คะแนนเป็นลําดับที่ 1 ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 3 วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2546 โดยผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ มีมติรับรอง
องค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน เท่ากับ 78.3 คะแนน มีระดับการพัฒนา
คุณภาพอยู่ในระดับดี และได้คะแนนเป็นลําดับที่ 2 ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 4 วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2547 โดยผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ มีมติรบั รอง
องค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน เท่ากับ 84.3 คะแนน มีระดับการพัฒนา
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และได้คะแนนเป็นลําดับที่ 1 ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ครั้งที่ 5 วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2548 โดยผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ มีมติรบั รอง
องค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน เท่ากับ 85.0 คะแนน มีระดับการพัฒนา
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และได้คะแนนเป็นลําดับที่ 1 ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ครั้งที่ 6 วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2549 โดยผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ มีมติรับรอง
องค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน เท่ากับ 87.7 คะแนน มีระดับการพัฒนา
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และได้คะแนนเป็นลําดับที่ 1 ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ครั้งที่ 7 วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2550 โดยผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ มีมติรบั รอง
องค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน เท่ากับ 88.9 คะแนน มีระดับการพัฒนา
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และได้คะแนนเป็นลําดับที่ 2 ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ครั้งที่ 8 วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2551 โดยผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ มีมติรบั รอง
องค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน เท่ากับ 78.7 คะแนน มีระดับการพัฒนา
คุณภาพอยู่ในระดับดี และได้คะแนนเป็นลําดับที่ 2 ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 9 วันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2552 โดยผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ มีมติรับรององค์ประกอบ
คุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ ได้คะแนน เท่ากับ 2.47 (เต็ม 3 คะแนน) อยู่ในระดับดี และได้คะแนน
เป็นลําดับที่ 1 ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 10 วันที่ 5 -6 กรกฎาคม2553 โดยผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ มีมติรับรององค์ประกอบ
คุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ ได้คะแนนเท่ากับ 2.59 (เต็ม 3 คะแนน) อยู่ในระดับดีมาก และได้
คะแนนเป็นลําดับที่ 1 ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สรุปขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์
เรื่อง “การจัดโครงการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ (Pre-audit)”
1. การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม
1.1 การจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ
จัดทํารายงานนการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ โดยใช้ รูปแบบการจัดทํารายงาน
การประเมิ น ตนเองที่ เ ป็ น รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน 9 องค์ ประกอบ ตามที่กํา หนดของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.2 เอกสารอ้างอิง
จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่
นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง

2) การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม ปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง
ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ สามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไว้
บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (SAR Online) ซึ่งทําให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา
ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของคณะฯ
1.3 เอกสารการแนะนําคณะฯ และการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
เอกสารการแนะนําคณะฯ และการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ โดยจัดทําในรูปแบบ PowerPoint
1.4 การเตรียมบุคลากร
Â การเตรียมบุคลากรในคณะฯ ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ทํ า ความเข้ า ใจเกี่ย วกับ การประเมิ น คุณ ภาพในประเด็น ที่ สํา คั ญ ๆ อาทิ การ
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร
2) เน้นย้ํากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ์
โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารอภิ ป ราย ซั ก ถาม แสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ สร้ า งความ
กระจ่างในการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร
4) เน้นย้ําให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของ
ทุกคนที่ต้องร่วมมือกันทําอย่างต่อเนื่อง
Â การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจําเป็นต้องมีบุคลากร
จํานวน 1-3 คน ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้กรรมการฯกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้
ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้
1) ทําความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด
2) ทําความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะฯ เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน
รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากคณะกรรมการฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่
สามารถตอบได้
3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการฯ จะเชิญมาให้ข้อมูล
อย่างครบถ้วน
4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ
ว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ
5) เมื่ อมี ปัญหาในการอํานวยความสะดวกแก่ คณะกรรมการฯ จะต้ องสามารถ
ประสานงานและแก้ไขได้ทันที

1.5 การเตรียมสถานที่สําหรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ
Â ห้องทํางานของคณะกรรมการฯ
1) จั ด เตรี ย มห้ อ งทํ า งานและโต๊ ะ ที่ ก ว้ า งพอสํ า หรั บ วางเอกสาร โดยเป็ น ห้ อ งที่
ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการฯ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทํางานและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ให้คณะกรมการฯ พร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จําเป็นไว้ในห้องทํางานหรือบริเวณใกล้เคียง
4) ห้ องทํ างานควรอยู่ ใ กล้ กับ ที่ จั ด เตรี ย มอาหารว่ า ง อาหารกลางวั น ตลอดจน
บริการสาธารณูปโภคอื่นๆ
5) ควรประสานงานกั บ คณะกรรมการฯ เพื่ อ ทราบความต้ อ งการพิ เ ศษอื่ น ใด
เพิ่มเติม
Â ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการ
เฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน
1.6 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ
Â มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ขนาดของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า ซึ่งคณะกรรมการฯ ควรเป็นผูท้ ี่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้คําแนะนําที่จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะฯ โดยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือทีส่ ถาบันจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
Â จัดทําหนังสือบันทึกข้อความไปยังผูท้ ี่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถ
ด้านการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์เป็น
กรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ
Â แจ้งให้ผ้ตู อบรับการเป็นกรรมการตรวจเยีย่ มและประเมินฯ ทราบถึงกําหนดการ
ตรวจเยี่ยมและประเมินฯ พร้อมจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ และเอกสารอ้างอิง (แผ่น
CD-ROM) ให้แก่คณะกรรมการฯ โดยส่งเอกสารก่อนกําหนดการตรวจเยีย่ มฯ ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อให้
คณะกรรมการฯ ศึกษาข้อมูลต่างๆของคณะฯก่อนล่วงหน้า
2. การดําเนินการของคณะฯ ระหว่างการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการ
ประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยมฯ
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมสําหรับการนํา
เยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ

3) จัดให้มีผู้ประสานงานทําหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยมฯ ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการฯ ต้องการข้อมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน ตลอดจน
อํานวยความสะดวกอื่นๆ
4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วน
หนึ่งอยู่อํานวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
3. การดําเนินการของคณะฯ ภายหลังการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ
1) ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ไปวิเคราะห์และดําเนินการ
หรือประสานงานกับคณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่
รับผิดชอบต่อไป
2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบัน ชื่นชม
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
3) คณะฯ ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป

ตัวอย่างการเขียนโครงการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ (Pre-audit) Ð
1. โครงการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2554
2. ความสําคัญและความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กําหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เป็นประจําทุกปี และในปี พ.ศ. 2554 คณะเศรษฐศาสตร์จักได้รับการตรวจสอบ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554 โดยมี
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
ผู้ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นั้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 (ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานฯ ตามรอบปี
การศึกษา 2553)
คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้จัดโครงการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2554 ดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบทั้ง 9
เป็นไปอย่างมีระบบ มี ความต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์เป็นไปอย่างมีระบบ มีความต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์ ตามตัวบ่งชี้คุณภาพและแนว
ทางการประเมินของมหาวิทยาลัย
4.3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับการการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11 ประจําปี 2554
5. คณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
การเป็นประธาน หรือกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
6. สถานที่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 - 17.00 น.
8. ผู้เข้าร่วมโครงการ
8.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ

3 คน

8.2 คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์

32 คน

8.3 เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์

42 คน

8.4 นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

10 คน
รวมทั้งสิ้น

87 คน

9. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินรายได้ ปี ๒๕๕๔ แผนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อ
การศึ ก ษา งบเงิ น อุ ด หนุ น เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ (อุ ด หนุ น โครงการการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา) ของคณะเศรษฐศาสตร์ จํานวนเงิน 10,110.บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ตาม
รายละเอียด ดังนี้
9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ (3 คน x 1,000 บาท)

3,000.- บาท

9.2 ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 87 คน x 80 บาท)

6,960.- บาท

9.3 ค่าอาหารว่าง ( 2 มื้อ x 3 คน x 25 บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

150.- บาท
10,110.- บาท

[\

ตัวอย่างการจัดทํากําหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ (Pre-audit) Ð
กําหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปี 2554
ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554
วัน - เวลา
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.00 น.

กิจกรรม
คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
พบผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์
ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดประชุม
 แนะนํากรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ
 ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยมและประเมินฯ
คณบดี กล่าวต้อนรับ และ
 แนะนําผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์
 แนะนําคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 แนะนําคณะเศรษฐศาสตร์และการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2553
ผู้เข้าร่วมรับฟัง : ผู้บริหารและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์

สถานที่
ห้องประชุม ชั้น 2
ห้องประชุม ชั้น 2
คณะกรรมการฯ
1. รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช
(คณะแพทยศาสตร์)
2. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
(คณะเกษตรศาสตร์)
3. รศ.พิษณุ เจียวคุณ
(คณะวิทยาศาสตร์)

วัน - เวลา
10.00 - 11.00 น.

11.00 -12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00 - 14.00 น.

14.00 - 16.00 น.

16.00 - 17.00 น.

กิจกรรม
คณะกรรมการฯ พบปะและหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการ
สัมภาษณ์
10.00 - 10.30 น. ( คณาจาย์ประจํา ระดับป.ตรี /
บัณฑิตศึกษา
10.30 - 11.00 น. ( ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์
คณะกรรมการฯศึกษาเอกสาร/หลักฐาน/ฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์
พัก - อาหารกลางวัน
คณะกรรมการฯพบปะและหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการ
สัมภาษณ์
13.00 – 13.30 น.( นักศึกษาทุกระดับ
13.30 – 14.00 น.( บุคลากรสายสนับสนุน
คณะกรรมการฯ ศึกษาเอกสาร/หลักฐาน/ฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ และประชุมจัดทํารายงานผลการตรวจเยี่ยม
และประเมิน เพื่อเตรียมนําเสนอด้วยวาจาในที่ประชุม
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร(อาหารว่างบริการในห้อง
ประชุม)
เสนอรายงานผลการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ
 คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ
ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
 เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และบุคลากรซักถามข้อสงสัย
เกี่ยวกับผลการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ
 ประธานกรรมการฯ กล่าวขอบคุณ
 คณบดีกล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกแก่คณะ
กรรมการฯและ ปิดการประชุม
ผู้เข้าร่วมรับฟัง : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ

สถานที่
ห้องประชุม ชั้น 2

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
โถงหน้าบันได ชั้น 2
ห้องประชุม ชั้น 2

ห้องประชุม ชั้น 2

ห้องประชุม ชั้น 2

หมายเหตุ : 1. กําหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. ผู้ประสานงานประจําคณะ : คุณอนงค์นาถ ธีรวโรดม โทร.2210 , 081-9523580

ตัวอย่างการจัดทําหนังสือบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เป็นกรรมการตรวจเยีย่ มและ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ Ð

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผนฯ คณะเศรษฐศาสตร์ โทร.๒๒๑๐
ที่ ศธ ๖๓๙๓ (๑๖)๓.๒/๐๑๔
วันที่
พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปี................
เรียน ..........................
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นั้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจสอบและประเมินดังกล่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จึง
จั ด ให้ มี โ ครงการตรวจเยี่ ย มและประเมิ น ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์
(Pre Audit) ในวันที่..................... เวลา ..................น. โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ แ ละผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถ
ด้านการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ จึงใคร่ขอ
เรียนเชิญท่านร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ หากขัดข้องประการใด ขอความกรุณาแจ้งให้คณะ
เศรษฐศาสตร์ทราบด้วย ทั้งนี้ได้แนบกําหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ ดังแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคถาวร)
รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (คุณอนงค์นาถ ธีรวโรดม)
โทร (053) 942210
โทรสาร (053) 942202
E-mail : anongnad@chiangmai.ac.th

รูปภาพบรรยากาศการตรวจเยีย่ มและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ (Pre-audit) ประจําปีการศึกษา 2548 ระหว่างวันที่ 26 -27
มิถุนายน 2549 Ð

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณหน้าห้องสํานักงานเลขานุการคณะ

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบญ
ุ จิตต์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพฯ

รศ.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรีและประกันคุณภาพฯ
แนะนําคณะเศรษฐศาสตร์
และนําเสนอผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ศูนย์การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หน่วยบริการการวิจัย ห้องสมุดคณะ หน่วยกิจการนักศึกษา ฯ

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมงานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน งานบริหารและธุรการ
และงานคลังและพัสดุ

คณะกรรมการฯ พบปะและหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาทุกระดับ

คณะกรรมการฯ พบปะและหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์

คณะกรรมการฯเสนอรายงานผลการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบญ
ุ จิตต์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการฯทุกท่าน
***************************

มีสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบัน เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเยี่ยมชม
คณะเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากเห็นว่าคณะเศรษฐศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการนําไปปฏิบัติ ในเรื่อง
“การจัดโครงการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ (Preaudit)” เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯจากมหาวิทยาลัย Ð
เจ้าหน้าที่ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆของคณะเศรษฐศาสตร์
เมื่อวันที่ 2 - 3 , 9 - 10 และ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2549

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และเยี่ยมชมคณะเศรษฐศาสตร์
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เวลา 14.30 -16.30 น.

ผูบริหารและบุคลากรคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขา
ศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาและเยี่ยมชมคณะเศรษฐศาสตร
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2552
ณ คณะเศรษฐศาสตร

