โครงการ “อบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สาหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์)”
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 เพื่อนามาเป็นระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หรือ คปภ. กากับ ติดตามการดาเนินงานการนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไปใช้ให้มีคุณภาพ
และจากการที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ให้ความเห็นชอบในการนาระบบกลไกการ
ประกัน คุณ ภาพการศึก ษา ที่ ทปอ. เห็ น ชอบมาใช้เป็ น ระบบกลไกในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งระดับคณะและสถาบัน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกณฑ์และตัวบ่งชี้ มรม. โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ จึงได้จัด
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน และ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความพร้อมและมีจรรยาบรรณในการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ/สถาบัน ต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมอบรมผู้ ป ระเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ/สถาบัน โดยคณะกรรมการ คปภ.
2. เพื่ อ สร้ างความเข้าใจให้ บุ ค ลากรมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคามและมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เครื อ ข่ า ย มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจระบบกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ/สถาบัน สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มหาวิทยาลัย ราชภัฏ มหาสารคามได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ประเมินการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ/สถาบัน โดยคณะกรรมการ คปภ.
2. มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ คปภ. ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เครื อ ข่ า ย มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจระบบกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย
สถานะกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ประจาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ประจาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเครือข่าย จานวน 120 คน
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย
หน่วยงานดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ชื่อตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
1. จานวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน SAR ระดับคณะ/สถาบัน
2. รายได้จากการจัดกิจกรรมที่สมทบมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ :
3. จานวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการประเมินตามเงื่อนไขของการอบรม
4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อกิจกรรมและหลักสูตรอบรม
5. จานวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์/ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา มรภ.มีคะแนนทดสอบหลังการอบรม มากกว่า ร้อยละ 60
เชิงเวลา :
6. การดาเนินงานโครงการสาเร็จในระยะเวลาที่กาหนด
เชิงต้นทุน :
7. ต้นทุนต่อหน่วย : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประเมิน ต่อคน
งบประมาณ
ประมาณการจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม 80%
1) ค่าลงทะเบียนการอบรมบุคลากร มรม. คนละ 3,000 บาท
2) ค่าลงทะเบียนการอบรมบุคลากรภายนอก คนละ 3,500 บาท
วิทยากร
วิทยากรหลัก
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

คน
ร้อยละ

120
20

ร้อยละ
ระดับ

90
4

ร้อยละ

80

วัน

5

บาท

3,000-3,500

วิทยากรประจากลุ่ม
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธิวา แก้วมาตย์
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑีรา อาษาศรี
6) อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปรมา เฮียงราช
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฏร์
12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย
13) อาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์
14) นายธนกฤต วิชัยวงษ์

