รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายเชาว์เลิศ
ขวัญเมือง
รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า
รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
๕. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
๖. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อานวยการกองคลัง
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ หลิมตระกูล ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๘. ดร.ธนธัส
ทัพมงคล
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ประวิชพราหมณ์ คณะศิลปศาสตร์
๑๑. นายวีรวุฒิ
อุมานนท์
กองนโยบายและแผน
๑๒. นางสาวศิรินาถ
สิงหาแก้ว
กองนโยบายและแผน
๑๓. นางสาวจิราภรณ์
พุ่มไสว
กองนโยบายและแผน
๑๔. นางรตนมน
จันทรอุทัย
กองนโยบายและแผน
๑๕. นางนงลักษณ์
ทองนาค
กองบริหารงานบุคคล
๑๖. นางจริยา
ชายหงษ์
กองบริหารงานบุคคล
๑๗. นางสาวเรณู
เหมือนเอี่ยม กองบริหารงานบุคคล
๑๘. นางสาวอรณัฐ
เหมือนพะวงศ์ กองบริหารงานบุคคล
๑๙. นางสาวสุพรรษา
อิ่นอ้อย
กองประชาสัมพันธ์
๒๐. นายถาวร
อ่อนละออ
กองศิลปวัฒนธรรม
๒๑. นางสาวพรทิพย์
ไตรพิทยากุล กองกลาง
๒๒. นางสาวจินตนา
คุ้มอยู่
กองกลาง
๒๓. นางจิตรลัดดา
จาดเกิด
กองกลาง
๒๔. นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต สานักงานอธิการบดี
ติดราชการ
๑. นางจุฬาภรณ์
ตันติประสงค์
๒. นางศรีสุดา
อยูแ่ ย้มศรี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ติดราชการ
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์ ติดราชการ
คณะบริหารธุรกิจ
ติดราชการ

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๒
ศิริพราหมณกุล
การะเกษ
วิกิณิยะธนี
กมลวิเชนทร์ชัย
โพธิ
สุขรักษ์

นางสาวอรวรรณ์
นางสาวนวรัตน์
นางสุดารัตน์
นายวัชรนนท์
นายทนงค์
นายเชาวฤทธิ์

กองคลัง
กองคลัง
กองพัฒนานักศึกษา
กองประชาสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์
กองกลาง

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี ครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติมคณะกรรมการ จากเดิมตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ ๔๐๐/๒๕๕๔
ลงวั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นั้ น มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรายชื่ อ คณะกรรมการตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๑๗๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งสานักงานอธิการบดีได้แจ้ง
เวียนคาสั่งไปให้ทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓ ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของสานักงาน
อธิการบดี โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผลการ
ประเมิน ของคณะกรรมการ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ๔.๘๘ ซึ่งผลการตรวจดังกล่ าว
สานักงานอธิการบดี ได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบแล้ว และในการนี้ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
ในฐานะที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓
๑. ให้สานักงานอธิการบดีประสานกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อทบทวนจุดที่ควร
พัฒนาและข้อเสนอแนะให้สอดคล้องและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยประสานผ่านทางผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ป ราณี ประวิ ช พราหมณ์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร คณะศิ ล ปศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น
เลขานุการของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพในชุดดังกล่าว และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบต่อไป
๒. เสนอให้สานักงานอธิการบดีวางนโยบายลงกากับ ทุกกองในสังกัดให้มีการติดตามงานประกั น
คุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานประกันคุณภาพ สอดคล้อง
กับระบบการเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพในกระบวนงานที่ทา โดยอาจจะจัดให้มี
การประชุมทุก ๖ เดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
เนื่องจากเป็นวาระที่ต่อเนื่องจากวาระที่ ๔.๑ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและสรุปว่า
ต้อ งรอผลการทบทวนข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิ น คุ ณภาพก่ อ น จึ ง จะด าเนิ นการจั ด ท า
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ ทบทวนตัวบ่งชี้ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
คณะกรรมการพิ จ ารณาและสรุ ป ว่ า จากเป้ า หมายคุ ณ ภาพของส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ๑๘ ตัวบ่งชี้ สมควรปรับปรุงองค์ประกอบที่ ๒
ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน
ในสั งกัดส านั กงานอธิการบดี ให้ ครอบคลุ มงานแต่ ล ะงานภายในกอง โดยจัดทาตัว ชี้วัด หรือ KPI ของ
หน่วยงาน และเชื่อมโยงเป็นรายบุคคล อันจะส่งผลถึงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในด้านความ
โปร่งใส และในการกาหนดตัวชี้วัดย่อยดังกล่าวนั้นต้องเป็นการตกลงกันระหว่างผู้อานวยการกองกับบุคลากร
ในสังกัดงาน ซึ่งสามารถขอดูตัวอย่างตัวชี้วัดย่อยจากเป้าหมายคุณภาพ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและกองนโยบายและแผน
มติที่ประชุม มอบทุกกองพิจารณาเอกสาร KPI ของสานักงานอธิการบดี ๘ มทร. และ
ศึ ก ษาเป้ า หมายคุ ณ ภาพของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและกองนโยบายและแผน
ไปพิจารณาจัดทาตัวชี้วัด ของหน่วยงาน นาส่งสานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อ
รวบรวมและดาเนินการจัดประชุมต่อไป

๔
๕.๓ พิจารณาการจัดทาอัตลักษณ์ ของสานักงานอธิการบดี
เนื่ อ งจากข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ ส านั ก งาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้มีการกาหนดอัตลักษณ์ของสานักงานอธิการบดีด้วย สานักงาน
อธิการบดีทราบภายหลังว่าสมศ.กาหนดเกณฑ์ใหม่ คือ ให้ ๑ มหาวิทยาลัยมี ๑ อัตลักษณ์ จึงเสนอให้
เปลี่ยนจากการกาหนดอัตลักษณ์เป็นค่านิยมหลักของสานักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการร่วมกันเสนอ
และได้ข้อสรุปความเห็นในการพิจารณา ดังนี้
๑. บริการด้วยความเต็มใจ ใส่ใจคุณภาพ (เห็นด้วย ๑๕ ราย)
๒. ร่วมแรงร่วมใจ ใส่ใจบริการ สร้างผลงานที่เป็นเลิศ (เห็นด้วย ๑๐ ราย)
๓. พร้อมใจให้บริการ คุณภาพงานเป็นเลิศ (เห็นด้วย ๘ ราย)
๔. ให้บริการทุกระดับด้วยความประทับใจ (เห็นด้วย ๗ ราย)
๕. บริการอย่างมืออาชีพ (เห็นด้วย ๖ ราย)
มติที่ประชุม เห็นชอบปรับอัตลักษณ์ “บริการด้วยความเต็มใจ ใส่ใจคุณภาพ” ของ
สานักงานออธิการบดี เป็น ค่านิยมหลักของสานักงานอธิการบดี เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และในปี
การศึกษา ๒๕๕๕ มอบให้ทุกหน่ว ยงานในสั งกัดส านักงานอธิการบดีใช้ค่านิยมนี้ในการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยให้มีการประเมิ นค่านิยมดังกล่าวด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
๕.๔ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของสานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผนเสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยเป็น
แผนที่คณะกรรมการประกันคุณภาพของสานักงานอธิการบดีได้วิเคราะห์แ ละจัดทา โดยนาผลการประเมิน
ตัว ชี้วัดของแผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี ๒๕๕๔ และข้อเสนอแนะจากผู้ ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ พิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และแผน
กลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิ จารณาเห็ นชอบแผน และได้ให้ข้อเสนอแนะ กรณี
อัตลักษณ์ของสานักงานอธิการบดี หากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
ควรปรับเข้าแผนปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๕๕ ด้วย ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานกากับติดตามการดาเนินงาน
ให้ บ รรลุ ตามแผนที่กาหนดไว้ และมอบกองนโยบายและแผนนาเสนอที่ประชุ ม คณะกรรมการประจ า
สานักงานอธิการบดีต่อไป

๕
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
นางสาวจินตนา คุ้มอยู่
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

