
 

 

 
รายงานการประชุมทบทวนตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557 

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 -12.00 น.   
ณ ห้องประชุมบ้านบัว ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………………… 

ผู้มาประชุม 
1. รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง ประธาน 

2. (แทน) ผู้อ านวยการกองกลาง นายอภิชัย สิงหาษา  
3. (แทน) ผู้อ านวยการกองแผนงาน นายวิรุธน์ บัวงาม  
4. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา นายอัมพล  พันธุ์วงศ์  
5. หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางภูษณิศา นวลสกุล  
6. (แทน) หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา นางสาวสุภาพร เชื้อชัย  
7. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานประกัน

คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์  

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

สิ่งแวดล้อม 
นางสาวธันย์ชนก เทศนา  

10. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อ านวยการกองคลัง นายรัชชนนท์  แกะมา ติดราชการ 
2. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา ติดราชการ 
3. หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการ

วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายรัฐพล แม่นธนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
2. นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ นักวิชาการศึกษา ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
-  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 ทบทวนตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ตัวบ่งช้ีตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 
2557 

 ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุม ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ ได้จัดประชุมผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงาน เพ่ือทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 5 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้หารือ
ผู้รับผิดชอบเพ่ือทบทวนตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557 ซึ่งตาม
แผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วยตัวบ่งชี้จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 

 ในการนี้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ไดห้ารือผู้รับผิดชอบเพ่ือทบทวนตัวบ่งชี้
ที่ 5.2 ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557 โดยพิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินให้
เป็นไปตามวงจร PDCA พร้อมเปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาในตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ตัวบ่งช้ีตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 

1. เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้ และปรับเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามวงจร PDCA จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

2. รวมตัวบ่งช้ีและปรับเกณฑ์การประเมิน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับต่อกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะของส านักงานอธิการบดี รวมกับตัวบ่งชี้
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ โดยมีชื่อตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
“ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับต่อกระบวนการพัฒนาความรู้และ
ทักษะของส านักงานอธิการบดี” ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้คือ 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากร 
2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาความรู้และทักษะของส านักงานอธิการบดี อย่าง

น้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และมีบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อยร้อยละ 85 
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4. มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี ไม่ต่ ากว่า 3.51  

5. มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
3. มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ เปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้ และก าหนดเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ ร้อยละ

เฉลี่ยของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้เป็นไปตามวงจร 
PDCA ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อมูลมายังส านักงานประกันคุณภาพฯ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เพื่อ
ส านักงานฯ จะได้รวบรวมและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ใน
การประชุมครั้งที่ 12/2557 

4. มอบหมายกองกลาง ทบทวนแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ โดยเพิ่มค าถามในประเด็น 
“กัลยาณมิตร” โดยทุกส านักงานด าเนินการและรายงานผลการด าเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
-  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 


