รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า
รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ประธาน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
๔. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อานวยการกองคลัง
๕. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
๖. นางจุฬาภรณ์
ตันติประสงค์ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๗. นางประดิษฐา
นาครักษา
แทนผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๘. นางศรีสุดา
อยู่แย้มศรี
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ประวิชพราหมณ์ คณะศิลปศาสตร์
๑๑. นางสาวอรวรรณ์
ศิริพราหมณกุล กองคลัง
๑๒. นางสาวนวรัตน์
การะเกษ
กองคลัง
๑๓. นายวีรวุฒิ
อุมานนท์
กองนโยบายและแผน
๑๔. นางสาวศิรินาถ
สิงหาแก้ว
กองนโยบายและแผน
๑๕. นางรตนมน
จันทรอุทัย
กองนโยบายและแผน
๑๖. นางนงลักษณ์
ทองนาค
กองบริหารงานบุคคล
๑๗. นางจริยา
ชายหงษ์
กองบริหารงานบุคคล
๑๘. นางสาวอรณัฐ
เหมือนพะวงศ์ กองบริหารงานบุคคล
๑๙. นางสุดารัตน์
จูงใจไพศาล กองพัฒนานักศึกษา
๒๐. นางสาวสุพรรษา
อิ่นอ้อย
กองประชาสัมพันธ์
๒๑. นายวัชรนนท์
กมลวิเชนทร์ชัย กองประชาสัมพันธ์
๒๒. นายถาวร
อ่อนละออ
กองศิลปวัฒนธรรม
๒๓. นายทนงค์
โพธิ
กองวิเทศสัมพันธ์
๒๔. นางสาวพรทิพย์
ไตรพิทยากุล กองกลาง
๒๕. นางสาวจินตนา
คุ้มอยู่
กองกลาง
๒๖. นางสาวทิฆัมพร
ใจเอื้อ
กองกลาง
๒๗. นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต สานักงานอธิการบดี

๒
ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ดร.ธนธัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวเรณู
นายเชาวฤทธิ์
นางจิตรลัดดา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธนะสิทธิ์
๒. นางสาวพลอยลดา
๓. นางกชพร

ทัพมงคล
พรเจิมกุล
พุ่มไสว
เหมือนเอี่ยม
สุขรักษ์
จาดเกิด

ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
คณะบริหารธุรกิจ
กองนโยบายและแผน
กอบริหารงานบุคคล
กองกลาง
กองกลาง

ไชยรัตน์ทอง
โสตะจินดา
เชิดชูพงษ์

กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองกลาง

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ป่วย
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
การประชุมในครั้งนี้ ต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสานักงาน
อธิการบดีครั้งที่แล้ว ซึ่งมติที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานไปดาเนินการจัดทา KPI เพิ่มเติมในส่วนที่
ยังขาดและปรับแก้ไข และส่งมายังสานักงานอธิการบดี โดยครั้งนี้จะนาข้อมูลดังกล่าวมาทบทวนร่วมกัน
เพื่อนาไปใช้จัดทาข้อมูลรายงาน และตรวจประเมินต่อไป ซึง่ ในตอนท้ายของการประชุม ฝ่ายเลขานุการจะมี
การแจ้งกาหนดการเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
ตามที่ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้มีการทบทวนตัวบ่งชี้ KPI ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีไปแล้ว และได้
ขอให้หน่วยงานจัดทาตัวบ่งชี้ของหน่วยงานส่งสานักงานอธิการบดี ดังนั้นหลังจากการประชุม วันนี้เสร็จสิ้น
ขอให้หน่วยงานไปทบทวนและประกาศใช้ เนื่องจากถ้าช้ากว่านี้ จะเลยกาหนดเวลาในการดาเนินการจัดทา
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยให้แก้ข้อความในหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๔ จาก ณ
ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๓ เป็น ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ KPI ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
จากข้อมูลที่หน่วยงานส่ งข้อมูลการจัดทาตัวบ่งชี้ หรือ KPI ของหน่วยงานส่ งสานักงาน
อธิการบดีนั้น ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีได้ปรึกษาผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพแล้ว มีความเห็น
ว่า ยังขาดความเข้มข้นของเกณฑ์การประเมินอยู่
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี และผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพได้ให้ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ ซึ่งได้เรียกให้ผู้ที่จัดทาเข้ามารับทราบและนาไปปรับแก้ และส่งกลับมาเรียบร้อย
แล้วนั้น เสนอเป็นตัวอย่างเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนาไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ของหน่วยงาน และเพื่อ
ความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้
- KPI ของกองวิเทศสัมพันธ์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑.๔ ระดับความสาเร็จของการเจรจาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของผู้บริหาร
o ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด และชนิ ด ของตั ว บ่ ง ชี้ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั น ชื่ อ เป็ น ระดั บ
ความสาเร็จ แต่ว่าชนิด ของตัวบ่งชี้เป็นกระบวนการ ถ้าจะวัดเป็นระดับความสาเร็จ นั้น ชนิดของตัวบ่งชี้
จะต้องเป็นผลผลิต (Out put) คือ สาเร็จแล้วผลที่ได้จะเป็นอย่างไร ส่วนถ้าจะให้ชนิดของตัวบ่งชี้เป็น
กระบวนการนั้น จะต้องวัดที่ระบบและกลไก โดยอาจจะตั้งชื่อเป็นกระบวนการ / ระบบ / กลไก / ระบบ ซึ่ง
หน่ ว ยงานสามารถไปดู ตั ว อย่ า งได้ จ ากหน้ า ๖๘ ของคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ของสกอ. (ปกเขียว) หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสานักประกันคุณภาพ
o ในการทาเกณฑ์ประเมินนั้นต้องดูเราจะเก็บอะไรจากตัวบ่งชี้นี้ ถ้าจะเก็บ
เป็นผลผลิต ก็ต้องตั้งเกณฑ์ให้วัดถึงผลผลิตที่จะได้ เช่น ผลผลิต คือ เกิดการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ หรือ มี
การทาหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับคาอธิบายของตัวบ่งชี้และต้องดูวัตถุประสงค์ว่าจะวัดอะไร
ด้วย
- KPI ของกองพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑.๒ ระดับความสาเร็จของการรายงาน
การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ การตั้งเกณฑ์การประเมินควรมีได้มีเสีย ควรทาเกณฑ์ให้มีความ
ยากเชิงลึก เพื่อให้มีการพัฒนาต่อไปได้ และเกณฑ์ข้อ ๓ และ ๔ เป็นเรื่องเดียวกัน สามารถรวมเป็นข้อ
เดียวกันได้ และให้คานึงถึงความเข้มของเกณฑ์การประเมินด้วย เช่น ตั้งเกณฑ์ว่าผลการดาเนินงานบรรลุผล
มากกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ ๒๐ เป็นต้น

๔
- การตั้ง KPI งานบริหารงานทั่วไป ของหน่วยงานต้องครอบคลุมภาระงานที่หน่วยงาน
ทา คือ สนับสนุนภาระงานหลัก โดยอาจจะตั้งตามแบบกองศิลปวัฒนธรรม คือ ตั้งเป็น KPI เดียว แต่
ครอบคลุมกับงานในภาระงานของงานบริหารทั่วไปทั้งหมด หรือแบบกองนโยบายและแผนก็ได้ คือ ในงาน
บริหารทั่วไป มีหลาย KPI เพื่อให้ครอบคลุมกับงาน ก็ได้ ซึ่งต้องตั้งให้มีความเข้มเพียงพอและสามารถวัดได้
(สามารถขอตัวอย่างได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือสาเนาจากสานักงานอธิการบดี)
มติที่ประชุม
- มอบทุกกองดาเนินการปรับแก้ เกณฑ์ การประเมิน ในตัว บ่งชี้ย่อยของ ๒.๑ ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ส่งมายังสานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ โดยการคิดเกณฑ์ มีข้อ
ควรพิจารณา ดังนี้
- ครอบคลุมงานที่ทาจริง
- มีความเข้มข้น คืออาจจะเพิ่ม
 เชิงปริมาณ (เช่น ผิดพลาดไม่เกิน ร้อยละ ๕, ความพึงพอใจ ฯลฯ)
 เชิงคุณภาพ (เช่น ครบถ้วน, ถูกต้อง, ชัดเจน ฯลฯ)
 เชิงเวลา (ภายในระยะเวลาที่กาหนด, อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี, ทุกไตรมาส ฯลฯ)
- มีหลักฐาน
- สามารถวัดได้ (สมมุติตัวเองเป็นผู้ตรวจ ตรวจได้รึเปล่า)
- สามารถชี้บ่งการพัฒนาได้ (สะท้อนคุณภาพของกอง เชิงพัฒนา)
๕.๒ ทบทวน KPI ของสานักงานอธิการบดี และพิจารณาค่าน้าหนักและค่าเป้าหมาย
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและปรับค่าน้าหนักในเป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการบดี
ให้ ทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ ย่ อ ยทั้ ง หมดเท่ า กั บ ๕ ยกเว้ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๒.๑ ค่ า น้ าหนั ก เท่ า กั บ ๒๐ ซึ่ ง จะได้ ใ นแต่ ล ะ
องค์ประกอบดังนี้
- องค์ประกอบที่ ๑ น้าหนักเท่ากับ ๕ (จานวน ๑ ตัวบ่งชี้)
- องค์ประกอบที่ ๒ น้าหนักเท่ากับ ๓๕ (จานวน ๔ ตัวบ่งชี้)
- องค์ประกอบที่ ๓ น้าหนักเท่ากับ ๔๐ (จานวน ๘ ตัวบ่งชี้)
- องค์ประกอบที่ ๔ น้าหนักเท่ากับ ๕ (จานวน ๑ ตัวบ่งชี้)
- องค์ประกอบที่ ๕ น้าหนักเท่ากับ ๕ (จานวน ๑ ตัวบ่งชี้)
- องค์ประกอบที่ ๖ น้าหนักเท่ากับ ๑๐ (จานวน ๒ ตัวบ่งชี้)
โดยในตัว บ่ งชี้ที่ ๓.๔ ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒ นาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน กองคลังขอปรับแก้เป้าหมายจากปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๒)
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขอปรั บเป็ น ร้ อยละ ๑๐ โดยคานึงถึง ถึงการดาเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ
เนื่องจากการตั้งเป้าหมายต้องเป็นลักษณะเพิ่มขึ้นทุกปี การตั้งเป้าหมายจึงต้องท้าทายแต่ ไม่เป็นภาระหนัก

๕
ในการดาเนินงานจนเกินไป และที่ประชุมได้ตัดตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ การจัดการทรัพยากรในการปฏิ บัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีออก เนื่องจากสานักงานอธิการบดีได้ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ
และควบคุมโดยระบบ ERP ทาให้ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้คะแนนเต็ม จึงทาให้องค์ประกอบที่ ๓ มีจานวนตัว
บ่งชี้เหลือ ๘ ตัวบ่งชี้ จาก ๙ ตัวบ่งชี้
ในขณะนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทาตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูลสานักงานอธิการบดี
เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว
ได้ปรึกษาผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ เป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการบดี
และตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูลสานักงานอธิการบดี เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ เวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัด
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.
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