
 

 

 
 
 

รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยนครพนม 
วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี  
……………………………… 

ผู้มาประชุม 

1. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์ ประธาน 

2. (แทน) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นางศิมาพร กาเผือกงาม  
3. (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
นางสาววาสนา สะอาด  

4. (แทน) รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

นายธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ  

5. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางมนธิรา   จันสุตะ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียนวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  รูปแบบการน าเสนอประกันคุณภาพระดับส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม ขอความอนุเคราะห์เข้า
ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ในวันที่ 3 เมษายน 2558 
ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. นั้น 

ดังนั้นส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จึงจัดประชุมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี
หน่วยงานเข้าร่วม ดังนี้ 
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1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย ส านักวิทยบริการ ส านักงานอธิการบดี ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  จ านวนผู้เข้าส านักละ 3-5 คน
โดยประมาณ 

2. มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย ส านักวิทยบริการ ส านักงานอธิการบดี สถาบันวิจัย และ
สถาบันภาษา จ านวนผู้เข้าร่วม 13 คนโดยประมาณ  

มติที่ประชุม 

1. รูปแบบการน าเสนอประกันคุณภาพระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า (น าเสนอไม่เกิน 45 นาที) โดย
น าเสนอระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าในภาพรวม อาทิ ข้อดี ข้อเสียของการ
ประเมินรวมศูนย์ กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมิน เป็นต้น ต่อด้วยการด าเนินงานงานของแต่ละส านัก อาทิ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดเด่น การด าเนินงานในปัจจุบันของแต่ละส านัก และเครือข่ายความร่วมมือที่ส านักด าเนินการแล้ว (ถ้า
มี) สุดท้ายตอบข้อซักถามหรือตอบพร้อมกับการน าเสนอแล้วแต่ความเหมาะสม 

2. ก าหนดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ ด้านภารกิจของส านักต่างๆ ด้านการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน และด้านการประกันคุณภาพ  

3. มอบหมายส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ด าเนินการดังนี้ 
- ส่ง Power Point น าเสนอการด าเนินการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ให้ส านักงานประกัน

คุณภาพการศึกษาฯ และเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการเตรียมข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ  ในวันที่ 2 
เมษายน 2558 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานประกันคุณภาพฯ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี  

- ส่งรายชื่อผู้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ภายในวันที่  1 เมษายน 2558 ทางอีเมลล์ 
quality@ubu.ac.th  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1  การลงนามความร่วมมือระหว่างส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ระหว่าง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมตามที่มหาวิทยาลัยนครพนมจะเข้าศึกษาดูงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 
09.00-15.00 น. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ตามองค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศจึงขอน าเสนอรูปแบบการลงนามความร่วมมือระหว่างส านักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีรูปแบบการลงนามความร่วมมือ 2 รูปแบบ คือ  

1. ลงนามระหว่าง 2 หน่วยงาน เช่น ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม , ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ส านักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  

2. ลงนามร่วมกันทั้ง 4 หน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย ส านักวิทยบริการ 
ส านักงานอธิการบดี ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  กับ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย ส านักวิทยบริการ ส านักงานอธิการบดี สถาบันวิจัย และสถาบันภาษา 
เป็นต้น 






