
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ 

เมื่อวันพุธที ่๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

--------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ   ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๓. นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๕. นางจุฬาภรณ์  ตันติประสงค์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ หลิมตระกูล ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๗. นางศรีสุดา  อยู่แย้มศรี ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง        ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 

๑๐. ดร.ธนธัส                      ทัพมงคล ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์   
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ประวิชพราหมณ์ คณะศิลปศาสตร์  (ท่ีปรึกษา) 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล          คณะบริหารธุรกิจ (ที่ปรึกษา) 
๑๓. นายวีรวุฒ ิ  อุมานนท์ กองนโยบายและแผน 
๑๔. นางรตนมน  จันทรอุทัย กองนโยบายและแผน 
๑๕. นางสาวพลอยลดา             โสตะจินดา      กองนโยบายและแผน 
๑๖. นางสาวนวรัตน์               การะเกษ          กองนโยบายและแผน 
๑๗. นางนงลักษณ์                 ทองนาค           กองบริหารงานบุคคล 
๑๘. นางจริยา            ชายหงษ์           กองบริหารงานบุคคล 
๑๙. นางสาวเรณู                   เหมือนเอ่ียม      กองบริหารงานบุคคล  
๒๐. นางสาวอรณัฐ  เหมือนพะวงศ์ กองบริหารงานบุคคล 
๒๑. นางสาววันใหม่               สกุใส               กองบริหารงานบุคคล 
๒๒. นางสาวนันท์ธยาภรณ์       สมิตินันทน์        กองบริหารงานบุคคล 
๒๓. นางสาวสุพรรษา              อ่ินอ้อย            กองประชาสัมพันธ์ 
๒๔. นายถาวร                      อ่อนลออ           กองศิลปวัฒนธรรม 
๒๕. นายทนงค์                      โพธิ                กองวิเทศสัมพันธ์  
๒๖. นายวัชรนนท์  กมลวิเชนทร์ชัย  กองกลาง 
๒๗. นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล  กองกลาง 
๒๘. นายเชาวฤทธิ์    สุขรักษ์   กองกลาง 
๒๙. นางสาวจินตา  คุ้มอยู่   กองกลาง 



 ๒ 
๓๐. นางจิตรลัดดา   จาดเกิด   กองกลาง 
๓๑. นางสาวทิฆัมพร  ใจเอ้ือ   กองกลาง 
๓๒. นางสาวอรพรรณ       จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี 
๓๓. นายธนะสิทธิ์        ไชยรัตน์ทอง      ส านักงานอธิการบดี 
๓๔. นางสาวน้ าทิพย์      วงษ์ตา       ส านักงานอธิการบดี 
๓๕. นางสาวมัลลิกา      วีระสัย       กองพัฒนานักศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม  
            ๑. นายเชาว์เลิศ     ขวัญเมือง รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ติดราชการ 
            ๒. นางสาวอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล     กองคลัง                                           ติดราชการ 
            ๓. นางสาวศิรินาถ    สิงหาแก้ว            กองนโยบายและแผน                           ติดราชการ 
            ๔. นางสาวจิราภรณ์  พุ่มไสว         กองนโยบายและแผน                           ติดราชการ  
            ๕. นางสุดารัตน์       จงูใจไพศาล         กองพัฒนานักศึกษา                             ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฏาคม 
๒๕๕๕ ณ ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ซึ่งที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มจัดท า Worksheet  โดยแบ่งกลุ่ม 
ส านักงานอธิการบดีได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี ในระดับหนึ่ง ขณะนี้และ
มหาวิทยาลัย สั่งการให้ทุกหน่วยงานส่งแผนยุทธศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ให้  กองนโยบายและแผน ในวันที่   
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงขอให้ทุกท่านร่วมวิเคราะห์และเสนอความเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานอธิการบดีให้สมบูรณ์ เพ่ือน าส่งมหาวิทยาลัยต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

     ไม่มี 

 

 



 ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔    

  จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของส านักงานอธิการบดี 
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน ๔.๘๘ ซึ่งผู้ตรวจประเมิน
ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดแข็ง ๑๐ข้อ,จุดควรพัฒนา ๒ข้อ,ข้อเสนอแนะ ๓ข้อ,วิธีปฎิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ๓ข้อ ซึ่งพบว่าผู้ตรวจประเมินได้ให้ จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะที่ไม่
สอดคล้องกัน  

มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลการประเมินและมอบหมายฝ่ายเลขานุการประสาน 
ผศ.ปราณี ประวิชพราหมณ์ ปรับแก้ข้อเสนอแนะในเล่มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ และเมื่อ     
แก้แล้วให้ด าเนินการส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานท าข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่ง  ได้แก่ กองนโยบายและ
แผน รับผิดชอบข้อเสนอแนะข้อ๑ และข้อ๒ และกองกลาง รับผิดชอบ ข้อ ๓ โดยส่งแนวทางแก้ไข และผล
การด าเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพใน              
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (Improvement Plan) ให้ส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๕.๒ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี ๒๕๕๕ 

 สืบเนื่องจากโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ณ ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท 
จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
อธิการบดี โดยมีการท า Worksheet และทบทวนวิเคราะห์ SWOT รวมทั้งจัดท า Balanced Scorecard         
ซึ่งจากการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ยังคงใช้อันเดิม แต่มีการปรับประเด็นยุทธศาสตร์จากเดิม           
๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็น ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑.ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
และเข้มแข็ง ๒.พัฒนาระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ ๓.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้จัดท า Balance Scorecard ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑ ครบทั้ง๔มิติแล้ว 
ยังคงเหลืออีก  ๒ ประเด็นยุทธสาตร์ที่ต้องร่วมกันวิเคราะห์และจัดท าให้แล้วเสร็จ  

                      ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการในที่ประชุม เห็นว่าให้ใช้ประเด็นยุทธศาสตร์เดิม     
๒ประเด็นยุทธศาสตร์เดิมที่ได้มีการจัดท าไว้แล้ว เนื่องจากมองว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสามารถมาเป็นเป้าประสงค์ในประเด็นที่๒ได้ ในที่ประชุมมีมติให้ปรับ
รูปประโยชน์ใหม่จากเดิม ๑.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ๒.พัฒนางานบริการที่
มีคุณภาพเป็น ๑.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ ๒.พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ  



 ๔ 
การวิเคราะห์ Balanced Scorcard  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
มิตกิารพัฒนาองค์กร  

 เป้าประสงค์ บุคลากรเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน 

 ตัวชี้วัด  จ านวนผลงานของบุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงานตามสายงาน 

 กลยุทธ์  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ 

มิติประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ การบริหารจัดการที่คล่องตัว 

 ตัวชี้วัด  จ านวนร้อยละชิ้นงานที่เสร็จทันเวลาตามแผน 

 กลยุทธ์  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน 

มติที่ประชุม  

 ๑.มอบกองบริหารงานบุคคลไปส ารวจข้อมูลตัวเลขปีฐาน เพ่ือจัดท าค่าเป้าหมายในการ
ก าหนดตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไป 

 ๒.มอบทุกหน่วยงานไปทบทวนข้อมูล เพ่ือเสนอที่ประชุมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ของส านักงานอธิการบดีครั้งต่อไปในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

    ไม่มี 

 เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๕๕ น. 
 

       
       นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง 

                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                     

 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


