รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
๒. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์
๓. นางจุฬาภรณ์
ตันติประสงค์
๔. นางประดิษฐา
นาครักษา
๕. ดร.ธนธัส
ทัพมงคล
๖. นางศรีสุดา
อยู่แย้มศรี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
๘. นางสาวเจนจิรา
งามมานะ
๙. นางสาวอรวรรณ์
ศิริพราหมณกุล
๑๐. นายพรสยาม
ลิขิตแสงทิพย์
๑๑. นางกชพร
เชิดชูพงษ์
๑๒. นางสาวพรทิพย์
ไตรพิทยากุล
๑๓. นางสาวจินตนา
คุ้มอยู่
๑๔. นายสุพล
เชิดชูพงษ์
๑๕. นางสาวศิรินาถ
สิงหาแก้ว
๑๖. นางรตนมน
จันทรอุทัย
๑๗. นางสาวพลอยลดา
โสตะจินดา
๑๘. นางจริยา
ชายหงษ์
๑๙. นางสาวอรณัฐ
เหมือนพะวงศ์
๒๐. นางสาวเรณู
เหมือนเอี่ยม
๒๑. นางสุดารัตน์
จูงใจไพศาล
๒๒. นางสาวมัลลิกา
วีระสัย
๒๓. นายทนงค์
โพธิ
๒๔. นายถาวร
อ่อนละออ
๒๕. นางสาวสุพรรษา
อิ่นอ้อย
๒๖. นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต
๒๗. นายธนะสิทธิ์
ไชยรัตน์ทอง

ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
แทนผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
กองคลัง
กองคลัง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์
กองศิลปวัฒนธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี

๒
ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นางสาวสมจิตต์
นายเชาวฤทธิ์
นางนงลักษณ์
นางสาวจิราภรณ์
นางสาวนวรัตน์
นางสาวศศิขจิต
นางสาวนาทิพย์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวจุฑาภรณ์

มหัธนันท์
สุขรักษ์
ทองนาค
พุ่มไสว
การะเกษ
จุลวิชิต
วงษ์ตา

ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
กองกลาง
กองบริหารงานบุคคล
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี

มาแย้ม

กองนโยบายและแผน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ป่วย
ติดราชการ
ลาพักผ่อน
ลาพักผ่อน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี
๑.๑ สานักงานอธิการบดีขอขอบคุณทุกหน่วยงานในสังกัดที่ส่งแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี มาครบทุกหน่วยงาน
๑.๒ ตามที่ส านั กงานอธิก ารบดีมี ห นั ง สื อ ขอให้ ห น่ว ยงานในสั งกั ด กรอกแบบประเมิ น
จานวน ๒ แบบประเมิน คือ แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล และแบบสอบถามเพื่อ
สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้นาหรือผู้บริหาร ซึ่งขอให้หน่วยงานเข้าไปประเมินผ่านหน้า
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นัน ขณะนีพบว่ายังขาดข้อมูลอยู่ บางหน่วยงาน
จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการทุกท่านแจ้งบุค ลากรในหน่วยงานทุกคนที่ยังไม่ได้ประเมิน ให้
เข้าไปประเมินให้เสร็จสินภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้กองกลางสามารถนาผลการประเมินไป
ตอบตัวบ่งชีที่กองกลางรับผิดชอบ ส่งสานักงานอธิการบดีต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงาน
อธิการบดี ครังที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี

หน้าที่ ๑ ชื่อลาดับที่ ๒๒ “นางจริยา ชายหงส์ ” เปลี่ยนเป็น ผู้ไม่มาประชุม และแก้ไข
นามสกุลจาก “ชายหงส์” เปลี่ยนเป็น “ชายหงษ์”
หน้าที่ ๒ รายชื่อผู้ไม่มาประชุม ลาดับที่ ๗ แก้นามสุกลจาก “ชูพงษ์” เป็น “เชิดชูพงษ์”
และลาดับที่ ๘ แก้ชื่อจาก “นางรตมน” เป็น “นางรตนมน”

๓
หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๑ ทัง ๓ ข้อย่อย แก้จากเลขอารบิค ให้เป็นเลขไทย และข้อ ๓
แก้จากคาว่า “อิการบดี” เป็น “อธิการบดี”
หน้ า ที่ ๓ มติ ที่ ป ระชุ ม ของระเบี ย บวาระที่ ๒ ข้ อ ๓ แก้ ไขจากค าว่ า “สุ ก ท้ า ย” เป็ น
“สุดท้าย” และวาระที่ ๕.๑ ย่อหน้าแรก แก้จากคาว่า “จาการ” เป็น “จากการ”
หน้าที่ ๔ ในตารางข้อ ๓ แก้คาว่า “สือสาร” เป็น “สื่อสาร” และวาระที่ ๕.๒.๒ บรรทัดที่
๔ แก้คาว่า “พิจราณา” เป็น “พิจารณา”
หน้าที่ ๕ วาระที่๕.๓ และวาระที๕่ .๓.๑ แก้คาว่า “บัญฃี” เป็น “บัญชี”
หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๑ เปลี่ยนจาก “ซึ่งไม่ที่สามารถ” เป็น “ซึ่งไม่สามารถ” และแก้คาว่า
“เสมอ” เป็น “เสนอ” คาว่า มติที่ประชุม ใส่ไม้เอก คาว่า “ที”่ ด้วย
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานของสานักงานอธิการบดี
จากการที่ ไ ด้ ป ระชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เรื่ อ งการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงาน ซึ่ ง
ทุกหน่วยงานได้ส่งแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานมายังสานักงานอธิการบดีแล้ว และส่วนใหญ่ค่อนข้างชัดเจน
อาจจะต้องปรับแก้ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ หรือปรับเพิ่มโครงการ/กิจกรรม ในมาตรการส่งเสริมสนับสนุน
ภารกิจ ของมหาวิทยาลั ย เช่น กองวิเทศสั มพันธ์ ปรับเพิ่ม ด้านความร่ว มมือ และความสั มพันธ์ระหว่า ง
ประเทศ และกองบริหารงานบุคคล ต้องเพิ่มโครงการ/กิจกรรมตามมาตรการของสานักงานอธิการบดี ตาม
มติที่ประชุมในครังที่ผ่านมา
ในการนี สานักงานอธิการบดีได้ปรึกษาหารือกับกองนโยบายและแผน เรื่องการขอให้
ทุกหน่วยงานไปทบทวนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และจะประสานผู้รับผิดชอบตามที่กาหนดในแผนกลยุทธ์
ของส านั กงานอธิการบดี ปรั บ แก้ / ทบทวนภายหลั งการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงาน
อธิการบดีเสร็จสินแล้ว ซึง่ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานจะนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี
๑. เป็นแนวทางในการพัฒนางานของหน่วยงาน
๒. ใช้ในการเสนอของบประมาณประจาปี
๓. ใช้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี/กากับติดตามการดาเนินงาน
๔. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานผลมายังสานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม รั บ ทราบและมอบหมายทุ ก หน่ ว ยงานทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงานให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี และจะมีการเชิญประชุมเพื่อปรับแก้ ให้สมบูรณ์ภายหลัง
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน

๔
วาระที่ ๔.๒ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระดับสานักงานอธิการบดี และระดับมหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๒.๑ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ระดับสานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี มีกาหนดซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยทีมที่ปรึกษาสานัก
ประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ
ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชัน ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี และตรวจจริงโดยประธานคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กฤษฎี สุขฉายี ผู้ อานวยการส านั กคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลสุว รรณภูมิ
ในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชัน ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี
ดังกาหนดการทีแ่ นบ และในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ตามกาหนดการ ซึ่งจะมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
จากกอง ๘ กอง ๑ สานัก และผู้รับบริการของสานักงานอธิการบดีนัน สานักงานอธิการบดีขอให้หน่วยงาน
ส่งรายชื่อผู้รับบริการ (บุคลากรจากคณะหรือนักศึกษา) พร้อมทังรายชื่อผู้ที่จะรับการตรวจของหน่วยงาน
ให้สานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ทังนี ทุกหน่วยงานได้รายงานผลการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามตัวบ่งชี
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี
หน่วยงาน
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล

กองคลัง
กองกลาง

ผลตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
๑.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๓.๘ และ ๒.๑
อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าคะแนนอยู่ที่ ๔ – ๕
๓.๒
๓.๓
๓.๕
๕.๑ และ๒.๑
(๕)
(ร้อยละ
(๕)
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
๙๙.๗๒)
๓.๔
๓.๗
๔.๑
๒.๑
(๕)
(๕)
(๕)
(อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข)
๓.๑
๓.๖ และ ๒.๑
บรรลุผลตาม
(อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าบรรลุผลตามเป้าหมาย)

เป้าหมาย
(รอผล
แบบสอบถาม)

สานักงานอธิการบดี
กองพัฒนานักศึกษา
กองประชาสัมพันธ์

๖.๑
(๕)

๖.๒
(๔.๔๖)

๒.๑
(บรรลุผลตามเป้าหมาย)
๒.๑
(บรรลุผลตามเป้าหมาย)

๕
ผลตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
๒.๑
(บรรลุผลตามเป้าหมาย คะแนนอยู่ที่ ๔ - ๕)
๒.๑
(บรรลุผลตามเป้าหมาย)

หน่วยงาน
กองศิลปวัฒนธรรม
กองวิเทศสัมพันธ์

มติที่ประชุม รั บ ทราบและขอให้ ทุกหน่ว ยงาน ส่ งผลการดาเนินงานทังตัว บ่งชีของ
สานักงานอธิการบดีและตัวบ่งชีตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานเข้าระบบ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน IQA โดยตัวบ่งชี ๒.๑ สานักงานอธิการบดีจะเป็นผู้ดาเนินการกรอกข้อมูล
ลงระบบ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อสานักงานอธิการบดีจะทาเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ส่งให้ผู้ตรวจภายในวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ต่อไป หากภายหลังการซ้อมตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะ สามารถปรับแก้ข้อมูลในเล่ม SAR และข้อมูล
ในระบบ IQA ได้ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยสานักงานอธิการบดี จะจัดส่งเล่มรายงาน SAR
ฉบับสมบูรณ์ให้คณะผู้ตรวจฯ ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วาระที่ ๔.๒.๒ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ระดับมหาวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดีได้รับมอบหมายให้ดาเนินการทวนสอบตัวบ่งชีระดับมหาวิทยาลั ย
ในองค์ ป ระกอบที่ ๗ การบริ ห ารและการจัด การ ตามคาสั่ ง ที่ ๑๙/๒๕๕๖ เรื่ องแต่ง ตังคณะกรรมการ
ทวนสอบ/ติดตาม/ขับเคลื่อนระบบและกลไก และตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์สกอ.
สมศ.รอบสาม ก.พ.ร. ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับมหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดีขอแจ้งกาหนด
วันทวนสอบคือ วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชัน ๕ อาคาร
สานั กงานอธิการบดี ขอให้ห น่วยงานที่จะรับ การตรวจเตรียมเอกสารและหลักฐานรองรับการตรวจ ซึ่ง
สานักงานอธิการบดีจะเตรียมแบบฟอร์มการตรวจไว้ให้ โดยกาหนดตัวบ่งชีและคณะกรรมการผู้ตรวจตาม
รายชื่อ ดังนี
ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ ๗
๗.๑, ๗.๕ และ ๗.๖

๗.๒ (KM)

๗.๔ (ความเสี่ยง)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจ
๑.ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๒.นางสาวศิรินาถ
สิงหาแก้ว
๓.นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต
๑.ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
๒.นางรตนมน
จันทรอุทัย
๓.นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา
๑.ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
๒.ผู้อานวยการกองกลาง
๓.นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา

๖
ตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ ๗
๗.๓ (สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ)
๗.๗ (ประหยัดพลังงาน)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจ
๑.ผศ.ปราณี
ประวิชพราหมณ์
๒.นายเชาวฤทธิ์
สุขรักษ์
๑.ผศ.ปราณี
ประวิชพราหมณ์
๒.นายปาโมกข์
รัตนตรัยาภิบาล

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชีรองรับการตรวจประเมินฯตามกาหนด
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๕.๑ การรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ระดับมหาวิทยาลัย
ส านั ก ประกัน คุ ณภาพขอให้ ห น่ ว ยงานในสั งกั ดส านัก งานอธิ การบดี รายงานผลระดั บ
มหาวิทยาลัยเข้าระบบ CHE QA ONLINE เมื่อสกอ.ประกาศเปิดระบบ และระบบติดตามการพัฒ นา
คุ ณ ภาพภายใน (IQA) และส่ ง ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพ ภายในวั น อั ง คารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
หากหน่วยงานใดดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งก่อนได้ โดยวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย คือระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.
นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

