รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
๒. นางสาวพรทิพย์
ไตรพิทยากุล
๓. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์
๔. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์
๕. นางรตนมน
จันทรอุทัย
๖. นางสาวรุ่งฤทัย
ราพึงจิต
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล
๘. นายทนงค์
โพธิ
๙. นายถาวร
อ่อนละออ
๑๐. นางสาวอรวรรณ์
ศิริพราหมณกุล
๑๑. นางสาวเนาวรัตน์
สร้อยฟ้า
๑๒. นางกชพร
เชิดชูพงษ์
๑๓. นายเชาวฤทธิ์
สุขรักษ์
๑๔. นางสาวศิรินาถ
สิงหาแก้ว
๑๕. นางสาวจิราภรณ์
พุ่มไสว
๑๖. นางสาวศศิขจิต
จุลวิชิต
๑๗. นางสาวพลอยลดา
โสตะจินดา
๑๘. นางสาวนวรัตน์
การะเกษ
๑๙. นางนงลักษณ์
ทองนาค
๒๐. นางจริยา
ชายหงษ์
๒๑. นางสาวเรณู
เหมือนเอี่ยม
๒๒. นางสาวอรณัฐ
เหมือนพะวงศ์
๒๓. นางสาววันใหม่
สุกใส
๒๔. นางสาวสายพิณ
ศรีครอบ
๒๕. นางสาวสิริพร
พุ่มไสว
๒๖. นางสาวสมปรารถนา สุขสละ
๒๗. นางสาวอทัยการณ์
จันเสนา

รองอธิการบดีด้านบริหารฯและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
แทนผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
กองคลัง
กองคลัง
กองกลาง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองศิลปวัฒนธรรม
สานักประกันคุณภาพ

๒๘. นางสาวอรพรรณ
๒๙. นายธนะสิทธิ์
๓๐. นางสาวนาทิพย์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางประดิษฐา
๒. นางสุดารัตน์
๓. นางสาวมัลลิกา
๔. นางสาวจินตนา
๕. นายสุพล
๖. นางสาวสุพรรษา

๒
จันทรเกษมจิต สานักงานอธิการบดี
ไชยรัตน์ทอง สานักงานอธิการบดี
วงษ์ตา
สานักงานอธิการบดี
นาครักษา
จูงใจไพศาล
วีระสัย
คุ้มอยู่
เชิดชูพงษ์
อิ่นอ้อย

ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองประชาสัมพันธ์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาป่วย
ติดราชการ
ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี
ตามมติคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี กาหนดการประชุมรายไตรมาส ๔ ครัง
ตามปีการศึกษา โดยกาหนดเป็นกรกฎาคม ตุลาคม มกราคม และเมษายน วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ ๒ ของ
เดือน ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักงานอธิการบดี ซึ่งการประชุมในครังนีได้เลื่อนจากกาหนดเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง
การประชุมในครังนี มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการปรับเป้าหมายคุณภาพของสานักงาน
อธิการบดีที่หน่วยงานในสังกัดได้ทบทวนและส่งมายังสานักงานอธิการบดี เพื่อประกาศใช้ในปีการศึกษา
๒๕๕๖ ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงาน
อธิการบดี ครังที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการ
ประชุม ครังที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๔.๑ กาหนดการเก็บผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
รอบ ๖เดือน ๙เดือน และ ๑๒เดือน
สานักงานอธิการบดีแจ้งกาหนดการเก็บผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์
สานักงานอธิการบดี รอบ ๖เดือน ๙เดือน และ ๑๒เดือน เพื่อรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมใน
การประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ดังนี
รายละเอียด
หน่วยงานส่งผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

๖ เดือน
เม.ย.

รอบ
๙ เดือน
ก.ค.

๑๒ เดือน
ต.ค.

สัปดาห์ที่

วัน

๑

พุธ

ซึ่งการเก็บผลการดาเนินงานรอบ ๙ เดือน เป็นการเก็บผลฯเพื่อจัดทาเล่ม รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ช่วงเดือนสิงหาคม
ของทุกปี จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๕.๑ การทบทวนเป้าหมายคุณภาพและตัวบ่งชีของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๖
ตามที่ สานักงานอธิการบดีได้มีการจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ และวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีที่เข้า
ร่วมโครงการฯได้ร่วมกันทบทวนเป้าหมายคุณภาพและตัวบ่งชีของสานักงานอธิการบดี ประจาการศึกษา
๒๕๕๖ และมีการปรับเป้าหมายและตัวบ่งชี ดังนี
๑. เพิ่มตัวบ่งชี “๖.๒ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพแก่สานักงานอธิการบดี ตามตัวบ่งชีที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ” และ
กาหนดค่าเป้าหมายเป็น ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ และกาหนดค่านาหนักเท่ากับ ๕
๒. ปรับค่านาหนักรายตัวบ่งชี ดังนี
ตัวบ่งชี้

๒.๑
๖.๒

ค่าน้าหนักเดิม (ร้อยละ)

๒๐
- *เพิ่มตัวบ่งชีใหม่

ค่าน้าหนักที่ปรับ (ร้อยละ)

๑๕
๕

๔
๓. เปลี่ ยนตัว บ่งชีที่ ๓.๕ “ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดสานักงานอธิการบดี ” เป็น “ร้อยละของบุคลากรที่
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ” กาหนดค่าเป้าหมายเป็น ร้อยละ ๒
๔. ปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีที่ ๓.๓
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
ต่ากว่าร้อย ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ 100
ละ 70
70-79
80-89
90 -99

๕. ตัวบ่งชีที่ ๔.๑ ปรับเกณฑ์มาตรฐานในข้อ ๖
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่ ว มกั น พิ จ ารณาเห็ น ชอบการปรับ เป้ า หมายคุ ณ ภาพ
สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และมอบสานักงานอธิการบดีนาเสนอคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดีต่อไป
วาระที่ ๕.๒ การทบทวนแบบประเมินของสานักงานอธิการบดี เพื่อใช้ในการประเมินประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๖
ตามที่ ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิก ารบดี มี การเก็ บ ข้ อมู ล จากการแจกแบบ
ประเมิน ในรอบปีการศึกษา/ปี งบประมาณ เป็นจานวนมาก เพื่อวัดและประเมินผลการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ซึ่งทาให้ผู้กรอกมีความสับสนในการกรอกแบบประเมินทังระดับสานักงานอธิการบดีและระดับ
มหาวิทยาลัย และผลที่ได้มานันขาดความน่าเชื่อถือ นัน
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา และเห็นว่าในกรณีที่เจ้าภาพดูแลตัวบ่งชีเหมือนหรือคล้าย
กับระดับมหาวิทยาลัย ควรจัดช่วงเวลาการจัดเก็บให้ตรงกับการเก็บแบบสอบถามของระดับมหาวิทยาลัย
ด้วย เพื่อลดความสับสนของผู้กรอกแบบสอบถาม
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่ ว มกั น พิ จ ารณามอบหน่ ว ยงาน ๔ หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่
กองกลาง กองบริหารงานบุคคล สานักประกันคุณภาพ และสานักงานอธิการบดี ร่วมกันหาข้อสรุปในการ
จัดทาแบบประเมิน และแจ้งเวียนหน่วยงาน
วาระที่ ๕.๓ การเก็บผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีประกันคุณภาพของสานักงานอธิการบดี รอบ ๘
เดือน (มิ.ย. – ม.ค.) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตามที่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีตามเกณฑ์
ของสกอ. รอบ ๘ เดือน (มิ.ย. – ม.ค.) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผ่านระบบ IQA ในช่วงเดือนมกราคม –
กุมภาพันธ์ นัน

๕
ที่ผ่านมา ตัวบ่งชีสานั กงานอธิการบดีเป็นตัวบ่งชีเฉพาะและยังไม่มีการกากับติดตามผล
ระหว่างปีการศึกษา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเก็บผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีประกันคุณภาพของ
สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๒ รอบ คือ รอบ ๘ เดือน (มิ.ย. – ม.ค.) และรอบ ๑๒
เดือน ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ เสนอว่าการเก็บผลระหว่างปีการศึกษา เช่น การเก็บ
ผลรอบ ๘ เดือน ถือเป็นกระบวนการกากับติดตาม ในกรณีที่ระบบประกันคุณภาพของสานักงานอธิการบดี
สามารถตอบได้ว่าระบบการติดตามผลการดาเนินงานระหว่างปีการศึกษา สามารถทาได้ด้วยการประชุม
กากับติดตามผล ไม่ต้องมีการเก็บผลรอบ ๘ เดือนก็ได้
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีชีแจงว่า สานักงานอธิการบดีมีการจัดประชุมเพื่อติดตาม
ผลเป็นรายไตรมาสอยู่แล้ว แต่มีปัญหาเรื่องการนาเรื่องเสนอเข้าเป็นวาระ คือ ไม่มีเรื่องที่เสนอเนื่องจากการ
จัดประชุมมีความถี่มากเกิน ไป ซึ่งผู้ อานวยการสานักประกันคุณภาพเสนอว่าการดาเนินการจัดประชุม
สามารถจั ดเหมือนสานั กประกัน คุณภาพได้ คือ ต้นปีการศึกษา-ประกาศนโยบาย ก่อนสิ นปีการศึกษาติดตามผลการดาเนินงาน ก่อนตรวจประเมิน-สรุปผลและมอบหมายเตรียมการตรวจ ซึ่งหากมีวาระเร่งด่วน
ก็สามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้
ผู้อานวยการกองบริห ารงานบุคคลเสนอว่า หากไม่มีการเก็บผลการดาเนินงานรอบ ๘
เดือน ก่อน จะทาให้การเก็บผลการดาเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ได้ผลไม่สมบูรณ์และไม่ครบถ้วน
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นชอบให้ มีการเก็บผลรอบ ๘ เดือน
และมอบหน่วยงานที่ตัว บ่งชีหลักของสานักงานอธิการบดี ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล และสานักงานอธิการบดี ดาเนินการกรอกผลรอบ ๘ เดือนผ่านระบบติดตามการพัฒนา
คุณภาพภายใน (IQA) ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
วาระที่ ๖.๑ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สานักงานอธิการบดี ได้รับงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
สาหรั บดาเนิ น โครงการอบรมสัม มนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒ นาส านั กงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร จัด ไปจังหวัด ใกล้ ๆกับกรุงเทพฯ กลุ่ มเป้าหมาย
จานวน ๖๕ คน วิทยากรคือ ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้ให้ความรู้ ในการทบทวนแผนของ
มหาวิทยาลัย โดยได้นัดปรึกษาหารือกับวิทยากรในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.
นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

