รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
๓. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์
๔. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์
๕. นางจุฬาภรณ์
ตันติประสงค์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ หลิมตระกูล
๗. นางศรีสุดา
อยู่แย้มศรี
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
๙. นางสาวอรวรรณ์
ศิริพราหมณกุล
๑๐. นายธนะสิทธิ์
ไชยรัตน์ทอง
๑๑. นายวีรวุฒิ
อุมานนท์
๑๒. นางสาวศิรินาถ
สิงหาแก้ว
๑๓. นางรตนมน
จันทรอุทัย
๑๔. นางสาวจิราภรณ์
พุ่มไสว
๑๕. นางจริยา
ชายหงษ์
๑๖. นางสาวอรณัฐ
เหมือนพะวงศ์
๑๗. นางสุดารัตน์
จูงใจไพศาล
๑๘. นางสาวสุพรรษา
อิ่นอ้อย
๑๙. นายวัชรนนท์
กมลวิเชนทร์ชัย
๒๐. นายทนงค์
โพธิ
๒๑. นางสาวพรทิพย์
ไตรพิทยากุล
๒๒. นางจิตรลัดดา
จาดเกิด
๒๓. นางสาวทิฆัมพร
ใจเอื้อ
๒๔. นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต

รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
กองคลัง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองประชาสัมพันธ์
กองประชาสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
สานักงานอธิการบดี

๒
ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ดร.ธนธัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา
นางนงลักษณ์
นางสาวเรณู
นางจริยา
นายถาวร
นางสาวจินตนา
นายเชาวฤทธิ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวพลอยลดา

ทัพมงคล
ขาวเหลือง
ทองนาค
เหมือนเอี่ยม
ชายหงษ์
อ่อนละออ
คุ้มอยู่
สุขรักษ์

ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ติดราชการ
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ ติดราชการ
กองบริหารงานบุคคล
ติดราชการ
กองบริหารงานบุคคล
ติดราชการ
กองบริหารงานบุคคล
ป่วย
กองศิลปวัฒนธรรม
ป่วย
กองกลาง
ป่วย
กองกลาง
ติดราชการ

โสตะจินดา

กองนโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการแจ้งเลื่อนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ซ้อมตรวจ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ จาก
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา
ขาวเหลื อ งและคณะ เป็ น ผู้ ต รวจ ณ ห้ อ งประชุ ม อิ น ทนิ ล ๑ ชั้ น ๕ อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี ซึ่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลืองให้หน่วยงานเตรียมหลักฐานให้พร้อม เนื่อ งจากจะตรวจเสมือนการ
ตรวจจริ ง คือมีการเปิ ดการตรวจประเมิน และถ้าจาเป็นก็จะลงตรวจหน่วยงานด้วย ส่ ว นการประเมิน
คุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการภายนอก จะตรวจประเมินในวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การจัดทาเล่มรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๔
จากที่หน่วยงานส่งข้อมูลการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๔ สานักงานอธิการบดี ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน ๔.๘๘ ซึ่งยังขาดข้อมูลบางส่วนที่ต้อง
ใช้ในการจัดทารูปเล่ม ดังนี้
๑. การประเมิ น ผู้ บ ริ ห ารของส านัก งานอธิการบดี ตามหลั กธรรมาภิบาล ซึ่ง ส านั กงาน
อธิการบดีรับดาเนินการ
๒. ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานอธิการบดีที่ใช้ประกอบเล่ มรายงาน จาก ๒ หน่ว ยงาน
ได้แก่ จานวนบุคลากรจากกองบริหารงานบุคคล และจานวนงบประมาณที่สานักงาน
อธิการบดีได้รับจัดสรรแยกค่าใช้จ่าย
๓. ผลการประเมินจากแบบประเมินผลการใช้ระบบประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี
และแบบประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๔
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบปัญหาและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องส่งข้อมูล/ผลการประเมิน
ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. ฝ่ายเลขานุการ ดาเนินการส่งแบบประเมินผู้บริหารของสานักงานอธิการบดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการประเมินและส่งให้สานักงานอธิการบดี
๒. กองบริหารงานบุคคล และกองคลัง ส่งข้อมูลในข้อ ๒.
๓. ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีส่งข้อมูลผลการประเมินในข้อ ๓.
๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
สานักงานอธิการบดี มีกาหนดตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยทีมผู้ประเมินจากภายใน
(ซ้อมตรวจ) ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอิลทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี
โดยผู้ประเมินภายนอก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี ผู้อานวยการสานักคุณภาพการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์
ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี ดังกาหนดการที่แจ้งล่วงหน้าแล้ว และในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ตามกาหนดการ ซึ่งจะมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารจากกอง ๘ กองและผู้รับบริการของสานักงานอธิการบดีนั้น
สานั กงานอธิการบดีขอให้ หน่ ว ยงานส่ งรายชื่อผู้ รับบริการ (บุคลากรจากคณะ) ให้ ส านักงานอธิการบดี
เพื่อทาหนังสือเชิญต่อไป

๔
การจัดเตรียมสถานที่ รถรับส่งผู้ตรวจ การเบิกจ่าย และเอกสารการเงิน ฝ่ายเลขานุการ
จะดาเนินการทาหนังสือเชิญหน่วยงานเข้ารับการตรวจประเมิน ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ
วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และขอให้กองคลังช่วยดูแลเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตรวจประเมิน
ด้วย
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบมอบดังนี้
๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
ส่งรายชื่อผู้รับบริการ เพื่อเข้ารับสัมภาษณ์ มายังสานักงานอธิการบดี
๒. ฝ่ า ยเลขานุ ก ารประสานงานเรื่ อ ง รถและสถานที่ กั บ กองกลาง และเรื่ อ ง
การเบิ กจ่ ายกับกองคลั ง เพื่อรับ การตรวจประเมิน ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และวันอังคารที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การพิจารณาปรับอัตลักษณ์ของสานักงานอธิการบดี
เนื่องจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้มีการกาหนดอัตลั กษณ์ของสานักงานอธิการบดีด้วย ส านักงานอธิการบดี ได้
กาหนดอั ตลั กษณ์และประกาศใช้อัตลั กษณ์ไปแล้ วนั้น ทราบภายหลั งว่า สมศ.กาหนดเกณฑ์ใหม่ คื อ ให้ ๑
มหาวิทยาลัยมี ๑ อัตลักษณ์
จึ งเสนอที่ ประชุ มร่ วมพิ จารณาปรับอั ตลั กษณ์ของส านั กงานอธิ การบดี ให้ เป็นเป้ าหมาย
คุณภาพในการดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม เห็นชอบปรับอัตลักษณ์ “บริการด้วยความเต็มใจ ใส่ใจคุณภาพ” ของ
สานักงานออธิการบดี เป็นเป้าหมายคุณ ภาพของสานักงานอธิการบดี โดยต้องมีการกาหนดเกณฑ์วัดให้
ชัดเจน และใช้ในปีการศึกษาถัดไป
๕.๒ การประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
สานักงานอธิการบดี จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่
๒/๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคาร
สานั กงานอธิการบดี เพื่อน าผลรายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของส านักงาน
อธิการบดี และประกาศใช้เป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ และวาระ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม
วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รับทราบและมอบทุกหน่วยงานพิจารณาส่งวาระเข้าที่ประชุม ภายใน

๕
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๕ น.
นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

