
 

 

 
รายงานการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา13.30 -16.00 น.   

ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหารชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
……………………………… 

ผู้มาประชุม 
1. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง ประธาน 

2. ผู้อ านวยการกองกลาง นางนลินี ธนสันติ  
3. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา  
4. หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางภูษณิศา นวลสกุล  
5. หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา นางสาวสิริพัฒน์  ลาภจิตร  
6. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานประกัน

คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์  

7. หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ  

8. หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์ นางสาวจริญดา บุญจันทร์  
9. หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน นางปนัดดา ฤทธิชู  
10. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อ านวยการกองแผนงาน นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ติดราชการ 
2. ผู้อ านวยการกองคลัง นายรัชชนนท์  แกะมา ติดราชการ 
3. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา นายอัมพล  พันธุ์วงศ์ ติดราชการ 
4. หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา นายครรคิด  เครือวัลย์ ติดราชการ 
5. หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายปริทัศน์  มัทธวานุกูล ติดราชการ 
6. หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย - ติดราชการ 
7. หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ นายนราธิป  อาษารักษ์ ติดราชการ 
8. หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

บุคลากร 
นายกิตติพศ  วรรณค า ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมศักดิ์ สันติวงศกร นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
2. นายสุนทร กมูลลึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 
3. นายวิรุธน์ บัวงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 
4. นางวนิดา ชนะกานนท์ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง 
5. นางสาวลักขณา กอแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
6. นางพูนสุข ค าก้อน นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
7. นางสาววาริณีย์ ทองเจือ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองคลัง 
8. นางสาวเพ็ญนภา สีดา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 
9. นายรัฐพล แม่นธนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
10. นางล าดวน  จารุกมล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
11. นางสาวศศิธร  พันธุ์ค า นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา 
12. นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์ นักวิชาการศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ส านักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรอบใหม่ โดยแนวทางการก าหนดตัวบ่งชี้ในรอบที่สามเป็นตัวบ่งชี้ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยให้มี
จ านวนตัวบ่งชี้น้อยลง หลักการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ระดับ
คณะและสถาบันพัฒนาขึ้นเพ่ือการด าเนินงานการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาตามพันธกิจหลัก 4 
ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิตการวิจัยการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเพ่ิมเติมองค์ประกอบอ่ืนๆที่
ส าคัญและจ าเป็น 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557
ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นเครื่องมือและกลไกพ้ืนฐานในการพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและบริหารมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่พัฒนา บริหาร
และติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ /หน่วยงานเทียบเท่าจัดตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานด้านคุณภาพขึ้นภายในหน่วยงาน เพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพและกระตุ้นให้มีการด าเนิน



3 

 

 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด 

3. ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ตามตัว
บ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF)และมีการน าผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของ
มหาวิทยาลัย 

4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) และระบบการประกันคุณภาพที่
รองรับ (การประกันคุณภาพภายนอกและระบบประกันคุณภาพในระดับสากลหรือเกณฑ์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง )
โดยสนับสนุนให้มีระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

5. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติในการสร้างระบบการประกัน
คุณภาพคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยส่งเสริมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นองค์กรที่มีการจัดการองค์ความรู้  
(Knowledge Management) ที่มุ่งเน้นแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

7. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้สังคมภายนอกรับทราบถึง
คุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

8. สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพในด้านต่างๆให้เป็นระบบที่สนับสนุน
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล หลักสูตร ภาควิชา 
คณะวิชาและระดับสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นมีระบบในความเป็นเอกภาพ 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

1.2 แผนการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้จัดท า (ร่าง) แผนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2557เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการคิดและ
ปฏิบัติ/พัฒนาคุณภาพการด าเนินการประกันคุณภาพ โดยมีรูปแบบการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัยโดยมีรูปแบบกิจกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้   

กิจกรรม/โครงการ วัน-เดือน-ปี 
1. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย  

(ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 
ประเด็นเพ่ือพิจารณา  
กรณีท่ีวันพุธเป็นวันหยุดพิจารณาเป็นรายเดือนไป  

ทุกเดือน 

2. การพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากร  
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กิจกรรม/โครงการ วัน-เดือน-ปี 
2.1 เผยแพร่ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อต่างๆ  

E- news / Facebook 
ตลอดปี 

2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายหน่วยงานภายใน 
(3 ครั้ง/ปี) 

ตลอดปี 

2.3  การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะผู้ประเมิน  (3 ครั้ง/ปี) ตลอดปี 
2.4  โครงการสร้างสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพฯ 

ตุลาคม 2557 

2.5  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติระดับหลักสูตร แยกรายคณะ พ.ย.-ธ.ค 2557 
2.6  ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่
ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มกราคม 2558 

3. การติดตามและประเมินผล (รายงานการประเมินตนเอง พร้อมส่ง
เอกสารหลักฐานผ่านระบบ E-document) 4 ครั้ง/ปี 

 

3.1  รอบ 3 เดือน (สิงหาคม – ตุลาคม 2557) พฤศจิกายน 2557 
3.2  รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2557 – มกราคม 2558)   กุมภาพันธ์ 2558 
3.3  รอบ 9 เดือน (สิงหาคม 2557 – เมษายน 2558)      พฤษภาคม 2558 
3.4  รอบ 12 เดือน (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) สิงหาคม 2558 

4. การประเมินคุณภาพภายใน  
4.1 ระดับหลักสูตร สิงหาคม 2558 
4.2  ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า กันยายน 2558 
4.3  ระดับมหาวิทยาลัย      ตุลาคม 2558 

5. การน าผลการประเมินปีการศึกษา 2557 มาปรับปรุงและพัฒนา 
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 

ตุลาคม 2558 

6. การน าผลการประเมินปีการศึกษา 2557 มาปรับปรุงและพัฒนา                
ระดับมหาวิทยาลัย 

พฤศจิกายน 2558 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
-  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานอธิการบดี           
ปีการศึกษา 2557 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการประกันคุณภาพภายในซึ่งเป็นการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มุ่งพัฒนาคุณภาพให้สอดรับกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยและเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก ส าหรับปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้จัดท ากรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

 ระดับมหาวิทยาลัย เป็นการประกันคุณภาพในระดับสถาบัน โดยพิจารณาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสถาบัน  หลักการตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินการด าเนินงานการของสถาบันเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยจะครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน
และรวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย 

1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาได้แก่ด้านกายภาพด้านวิชาการ
ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ 

2) มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันได้แก่ด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัย
ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ระดับคณะ  หลักการเป็นการประกันคุณภาพการด าเนินการของคณะวิชาเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง  โดยครอบคลุม
ด้านกิจกรรมนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการประกัน
คุณภาพ 

 ระดับส านัก /หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 แผนการด าเนินงาน  
องค์ประกอบที ่2 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 3การเงินและงบประมาณ และองค์ประกอบที่ 4
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจของหน่วยงาน (ตัวบ่งชี้ตามภารของหน่วยงาน 
และ สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย) 

 ระดับหลักสูตรหลักการเป็นการด าเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรว่า
ได้มีการด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้
พิจารณาองค์ประกอบด้านคุณภาพบัณฑิต ผู้เรียน ผู้สอน หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมิน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. องค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนก าหนดให้ด าเนินการทุกหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี ส่วนองค์ประกอบที่ 2 – 4 มอบหมายคณะท างานชุดต่างๆ ของส านักงาน






