
 

 

 
รายงานการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 -16.30 น.   

ณ ห้องประชุมบ้านบัว ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
……………………………… 

ผู้มาประชุม 
1. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง ประธาน 

2. (แทน) ผู้อ านวยการกองแผนงาน นายวิรุธน์ บัวงาม  
3. (แทน) ผู้อ านวยการกองคลัง นางวนิดา ชนะกานนท์  
4. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา  
5. หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางภูษณิศา นวลสกุล  
6. หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา นางสาวสิริพัฒน์  ลาภจิตร  
7. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานประกัน

คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์  

8. หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ  

9. (แทน) หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์  
10. (แทน) หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 
นางสาวธันย์ชนก เทศนา  

11. หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์ นางสาวจริญดา บุญจันทร์  
12. หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน นางปนัดดา ฤทธิชู  
13. (แทน) หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและ

สวัสดิภาพบุคลากร 
นายจิตรวิรัตน์  พัดทาป  

14. (แทน) หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์  
15. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อ านวยการกองกลาง นางนลินี ธนสันติ ติดราชการ 
2. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา นายอัมพล  พันธุ์วงศ์ ติดราชการ 
3. หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ นายนราธิป  อาษารักษ์ ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววาริณีย์ ทองเจือ หัวหน้างานการเงินรับ กองคลัง 
2. นางสาวสุภาพร เชื้อชัย นักวิชาการศึกษา ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
3. นายรัฐพล แม่นธนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
4. นางวิชชุดา มงคล หัวหน้างานรับเข้า กองบริการการศึกษา 
5. นายพรนเรศ มูลเมืองแสน หัวหน้างานทะเบียน กองบริการการศึกษา 
6. นายบดินทร์ รัตนโสภา นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา 
7. นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ นักวิชาการศึกษา ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 
เลขานุการที่ประชุม ได้น าเสนอรายงานการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารวันที่ 9 
ธันวาคม 2557 ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ซึ่ง นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์ ผู้แทนหัวหน้าส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ขอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

1. หน้า 2 บรรทัดที่ 8 เดิม ไม่มีรายชื่อผู้เข้าร่วม เพ่ิมเป็น ล าดับที่ 12 นางปุญชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์ 
นักวิชาการศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

2. หน้า 5 บรรทัดที่ 15-16 เดิม ส่วนส านักงานอ่ืนๆ ท าหน้าที่รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างให้แก่
คณะท างาน แก้ไขเป็น ส่วนส านักงานอ่ืนๆ ท าหน้าที่รายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องต่างๆ ให้แก่คณะท างาน 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยขอให้แก้ไขรายงานการประชุม
ตามที่ผู้แทนหัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษาเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 ทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงาน
อธิการบดี ปีการศึกษา 2557 

 นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ เสนอที่ประชุม ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้จัดประชุม
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงาน เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งสิ้น 36 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1-4 จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 5 จ านวนไม่ต่ ากว่า 28 ตัวบ่งชี้ 

ในการนี้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้สรุปตัวบ่งชี้ที่กอง/
ส านักงาน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557 พบว่า มีตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี 
จ านวนทั้งสิ้น 67 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1-4 จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 5 จ านวน 
59 ตัวบ่งชี้ ดังนั้นจึงขอให้มีการทบทวนตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ 5.1 พิจารณาจ านวนตัวบ่งชี้ของแต่ละกอง/ส านักงาน 

2. ตัวบ่งชี้ 5.2 พิจารณาปรับตัวบ่งชี้ ให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA  

3. ตัวบ่งชี้ 5.3 พิจารณาตัวบ่งชี้ให้เหลือส านักงานและ 1 ตัวบ่งชี้เท่านั้น   

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับจ านวนตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน เหลือกอง/ส านักงาน ละ 2 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ตามภารกิจของกอง/
ส านักงาน และตัวบ่งชี้ลดขั้นตอนกระบวนงาน เท่านั้น โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินกลาง ดังนี้   

 ตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน ประกอบด้วยเกณฑ์
มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักงาน
อธิการบดี 

2. มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายตามแผนแผนปฏิบัติงานประจ าปีสู่บุคลากร 
3. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
4. มีการติดตามและประเมินผลตามข้อ 1 รายงานต่อที่ประชุมหน่วยงานอย่างน้อย 2 

ครั้ง/ปี  
5. มีการน าผลตามข้อ 4 มาปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
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 ตัวบ่งช้ีลดขั้นตอนกระบวนงาน  ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
1. มีการก าหนด/ทบทวนกระบวนการท างานเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงาน 
2. การจัดท าแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงานและก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยมี

การก าหนดเป้าหมายในการลดขั้นตอนการกระบวนงาน 
3. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และน าเสนอผลการลดกระบวนงานต่อที่ประชุม

หน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
4. มีการประเมินผลการลดกระบวนงานจากผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5. ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงานที่ลดได้ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ทั้งนี้มอบหมายใหทุ้กกอง/ส านักงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ด าเนินการดังนี้ 
1. องค์ประกอบท่ี 1- 4 (องค์ประกอบท่ี 1 7 8 9 เดิม) พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม

ของส านักงานอธิการบดี โดยทุกกอง/ส านักงาน ท าหน้าที่รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆให้แก่ผู้รับผิดชอบ
หลัก เพื่อรวบรวมและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อไป 

2. องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน พิจารณาผลการด าเนินงานใน
ระดับกอง/ส านักงาน โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดท ารายงานการประเมินตนอง (SAR) เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับส านักงานอธิการบดี  

3. ตัวบ่งชี้ 5.2 ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี (ตามแผนกลยุทธ์ของส านักงาน
อธิการบดี) จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ มอบหมายให้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ หารือกับผู้รับผิดชอบ
หลักในการปรับเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ
ภายหลัง 

4. ตัวบ่งชี้ 5.3 ตัวบ่งชี้สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย พิจารณายุบรวมตัวบ่งชี้ 5.1 (เดิม) 
และ 5.3 ภารกิจมหาวิทยาลัย อย่างน้อยกอง/ส านักงานละ 1 ตัวบ่งชี้ และให้ทุกหน่วยงานส่งตัวบ่งชี้ 
พร้อมเกณฑ์การประเมิน ตามวงจร PDCA ใหส้ านักงานประกันคุณภาพฯ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 
ทั้งนี้ส านักงานประกันคุณภาพจะท าบันทึกเป็นทางการแจ้งเวียนในวันถัดไป 

5. รูปแบบการประเมิน มอบหมายให้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ แจ้งรูปแบบการ
ประเมินให้ทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
-  ไม่มี 
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เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 
 
 

 


