
 

 

 
รายงานการประชุมผู้อ านวยการระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า เพื่อหารือแนวทางการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2557 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมเดชอุดม ชั้น  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
……………………………… 

ผู้มาประชุม 
1. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ 

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง ประธาน 

2. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์  

3. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวดี กงเพชร  

4. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ติดราชการ 
2. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ 

ส านักงานอธิการบดี 

2. นายรัฐพล แม่นธนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
3. นางศิมาพร กาเผือกงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักวิทยบริการ 
4. นางสาวอังคณา ปัญญา รก.หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและ

ซ่อมบ ารุง 
ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

5. นางสาววาสนา สะอาด นักวิชาการศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

6. นายธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านัก
อ านวยการ 

ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2557-2561 
ตาม (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557-2561 ได้

ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 3 คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และ ระดับสถาบัน โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในไว้ ดังนี้ 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่
เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใด
จะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และ
การปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ 

2. มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  มาตรฐานเป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือ
การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

3. ตัวบ่งชี้ เป็นข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 
ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธ
กิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
(5) การบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็น
ส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการ หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุม
พันธกิจหลักของการอุดมศึกษาได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ดังนั้นการพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้
สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว 

4. กลไกการประกันคุณภาพ ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบาย
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และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม 
ตรวจสอบประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้ าที่ส าคัญประการหนึ่งของ
คณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพ
ของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจ
จ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงาน
นี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกัน
ได้ในทุกระดับ 

5. ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และวัดผลด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นใน
กระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับ
บุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบ
สารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จการประกันคุณภาพการศึกษา
และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงานประจ า การตรวจสอบ
ประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา  

6. การจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในแต่ละระดับเพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันตามระบบและกลไกที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือให้
สถาบันได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และ
มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  แนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแยกออกเป็น 4 
ขั้นตอนตามระบบวงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA / PDSA คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บ
ข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) 

7. การประกันคุณภาพภายในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  เป็นการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับคณะและระดับสถาบันของ สกอ. และ
หรือเพ่ิมเติมตามบริบทของคณะหรือสถาบันที่ต้องการให้คณะวิชาและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและ
ประเภทของกลุ่มสถาบัน พร้อมยืนยันผลการประเมินระดับหลักสูตรที่ประเมินไปแล้ว และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

8. สถาบันอุดมศึกษา สามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้โดยอิสระทั้งใน
ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน และมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของ สกอ. 
ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และให้มีการจัดส่งผลการ
ประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับ สกอ. เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
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 มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า 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) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้าน
วิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ 

2) มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการ
วิจัยด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

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

 ระดับหลักสูตร หลักการเป็นการด าเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร
ว่าได้มีการด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้
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พิจารณาองค์ประกอบด้านคุณภาพบัณฑิต ผู้เรียน ผู้สอน หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมิน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. องค์ประกอบที่ 1 – 4 ประเมินทุกหน่วยงาน โดยปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ 

สกอ. ให้เข้าบริบทของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี โดยมีการปรับเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เดิม ปรับเกณฑ์การประเมินใหม่ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา

แผน 

1. สภาสถาบัน 

2. พันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การเรียน

การสอน การวิจัย การบริการ

ทางวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

3. ผู้บริหาร 

 

4. การรายงานผลการประเมินการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกล

ยุทธ์ต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน

เพ่ือพิจารณา 

1. คณะกรรมการประจ าส านัก 

2. ครบทุกพันธกิจของส านัก 

 

 

 

3. คณะกรรมการบริหารส านักหรือ

เทียบเท่า 

4. คณะกรรมการบริหารส านักหรือ

เทียบเท่า และคณะกรรมการ

ประจ าส านักเพ่ือพิจารณา 

ตั วบ่ ง ชี้ ที่  2 . 1  ร ะบบพัฒนา

บุคลากร 

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากร 

ตัวบ่งชี้ที่  2 .2 ภาวะผู้น าของ

คณะกรรมการประจ าส านักและ

ผู้บริหารทุกระดับของส านัก 

1. สภาสถาบันและผู้บริหาร 

 

 

2. สถาบัน 

3. เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 ผู้บริหาร 

1. คณะกรรมการประจ าส านัก และ

ผู้บริหารทุกระดับของส านัก 

2. ส านัก 

3. คณะกรรมการประจ าส านัก 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  2 . 3  ก า ร พั ฒ น า

หน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 

1. แผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน

การผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

1. แผนกลยุทธ์ของส านัก 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะที่

สอดคล้องกับพันธกิจของส านัก 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เกณฑ์เดิม ปรับเกณฑ์การประเมินใหม่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

1. พันธกิจของสถาบัน 

2. มีการประเมินและน าผลประเมิน

มาปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

3. มี ก า ร ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น ร ะ บ บ

เครือข่ายของหน่วยงานภายนอก

ที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 

1. พันธกิจของส านัก 
2. มีการรายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริ หารส านั กหรื อ
เ ที ย บ เ ท่ า เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า ใ ห้
ข้อเสนอแนะ และน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

3. มี ก า ร ส่ ง ข้ อ มู ล เ ข้ า ร ะ บ บ
เครือข่ายของหน่วยงานภายใน
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย                      
(E-document) 

ตัวบ่งชี้ 2.5 ระบบบริหารความ

เสี่ยง 

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหาร
ง านวิ จั ย  ร ะบบ ง าน  ร ะบบ
ประกันคุณภาพ 

2. สภาสถาบัน 

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
เช่น ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 
 
 

2. คณะกรรมการบริหารส านักหรือ
เทียบเท่า 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไก

การเงินและงบประมาณ 

1. สถาบัน 
2. สภาสถาบัน 

1. ส านัก 
2. คณะกรรมการประจ าส านัก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

1. สถาบัน 
2. ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ 

 
3. สภาสถาบันและ สกอ. 

 
 
 
 
 

1. ส านัก 
2. ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจของ

ส านัก 
3. คณะกรรมการประจ าส านักและ

มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา
โ ด ย เ ป็ น ร า ย ง า น ที่ มี ข้ อ มู ล
ครบถ้วนตามระบบสารสนเทศที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. ระบบสารสนเทศ 4องค์ประกอบ 






