รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 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. นายทนงค์
โพธิ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
๙. นางสาวพัทรียา
เห็นกลาง
๑๐. นางสาวสิริพร
พุ่มไสว
๑๑. นางสาวเนาวรัตน์
สร้อยฟ้า
๑๒. นางกชพร
เชิดชูพงษ์
๑๓. นางทิวาวรรณ
นามจันทร์
๑๔. นางสาวศศิขจิต
จุลวิชิต
๑๕. นางสาวพลอยลดา
โสตะจินดา
๑๖. นางสาวจุฑาภรณ์
มาแย้ม
๑๗. นางจริยา
ชายหงษ์
๑๘. นางสาววันใหม่
สุกใส
๑๙. นางสาวสุพรรษา
อิ่นอ้อย
๒๐. นางสาวสมปรารถนา สุขสละ
๒๑. นางสาวอทัยการณ์
จันเสนา
๒๒. นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต
๒๓. นายธนะสิทธิ์
ไชยรัตน์ทอง
๒๔. นางสาวนาทิพย์
วงษ์ตา
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวอรวรรณ์
๒. นางสาวจินตนา
๓. นางสาวเรณู

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ประธาน
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
แทนผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กองคลัง
กองกลาง
กองกลาง แทนนายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน แทนนางสาวจิราภรณ์ พุ่มไสว
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองประชาสัมพันธ์
กองศิลปวัฒนธรรม
สานักประกันคุณภาพ
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี

ศิริพราหมณกุล กองคลัง
คุ้มอยู่
กองกลาง
เหมือนเอี่ยม กองบริหารงานบุคคล

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๔. นางสาวอรณัฐ
๕. นางสาวศิรินาถ
๖. นายสุพล
๗. นางสาวนวรัตน์
๘. นางสุดารัตน์
๙. นางสาวมัลลิกา
๑๐. นางสาวสิริพร

๒
เหมือนพะวงศ์ กองบริหารงานบุคคล
สิงหาแก้ว
กองนโยบายและแผน
เชิดชูพงษ์
กองนโยบายและแผน
การะเกษ
กองนโยบายและแผน
จูงใจไพศาล กองพัฒนานักศึกษา
วีระสัย
กองพัฒนานักศึกษา
พุ่มไสว
กองพัฒนานักศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวสายพิณ
๒. นางสาวจงดี
๓. นางสาวนันท์ธยาภรณ์
๔. นางสาวอรทัย
๕. นางสาวทิฆัมพร
๖. นายสานิตย์
๗. นางสาวเนตรทิพย์
๘. นายวัชรนนท์
๙. นายถาวร

ใจทน
กองบริหารงานบุคคล
แม้นเหมือน กองบริหารงานบุคคล
สมิตินันทน์
กองบริหารงานบุคคล
หอมแก้ว
กองบริหารงานบุคคล
ใจเอือ
กองกลาง
มิอาทร
กองกลาง
กาญจน์ไพศาสตร์ กองกลาง
กมลวิเชนทร์ชัย กองกลาง
อ่อนละออ
กองศิลปวัฒนธรรม

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้ ง วัตถุป ระสงค์ในการจัดประชุม คือ พิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพของสานักงานอธิการบดี เนื่องจากที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอธิการบดีและผู้บริหาร ซึ่งอาจ
มีการเปลี่ ย นนโยบายของอธิการบดี ประกอบกับ สกอ.อยู่ระหว่างปรับ เกณฑ์ ใหม่ จึงทาให้ งานประกั น
คุณภาพ สานักงานอธิการบดี ชะลอไปชั่วคราว และพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
และประธานได้แนะนาผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที่ จานวน ๒ หน่วยงาน คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์ และอาจารย์พัทรียา เห็นกลาง
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงาน
อธิการบดี เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครังที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๙ มิ.ย. ๕๗
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานอธิการบดี ในการประชุม ครังที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๕.๑ การดาเนินการตามเป้าหมายคุณภาพและตัวบ่งชีของสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ผ่านการเห็นชอบจากคณะก.ก.ประจาสอ.ครังที่ ๓/๕๗)
ตามที่ สานักงานอธิการบดีได้จัดทาเป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ (๑ มิ.ย. ๕๗ – ๓๑ ก.ค ๕๘) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี ครังที่ ๓/๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๗ โดยใช้ตัวบ่งชีของสานักงานอธิการบดีตามเดิมก่อน ระหว่าง
รอการประกาศใช้เกณฑ์การประเมินของสกอ.และสมศ. ซึ่งหากเกณฑ์กลางออกสานักงานอธิการบดีจะแจ้ง
ให้หน่วยงานในสังกัดทบทวนเกณฑ์การประเมิน และเป้าหมายตัวบ่งชีเพื่อวัดผลการดาเนินงานอีกครัง
ขณะนี สกอ.ได้จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ลงเว็บไซต์ของสานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว และสานักประกัน
คุณภาพอยู่ระหว่างการเตรียมการชีแจงกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเบืองต้น และประสานกับสานักประกันคุณภาพแล้ว การประกันคุณภาพ
การศึกษารอบใหม่ (ปีการศึกษา ๕๗ – ๖๑) ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการบดี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. ทบทวนเป้าหมายคุณภาพของสานักงานอธิการบดี (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
๒. ระยะเวลาจัดส่งข้อมูลการทบทวนเป้าหมายคุณภาพ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีเสนอว่า คะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของ
สานักงานอธิการบดี อยู่ในระดับคะแนนดีมากมา ๓ ปีซ้อน ควรทบทวนและปรับเกณฑ์ให้มีความท้าทาย
เพิ่มขึน

๔
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สกอ.มีการประกาศเกณฑ์
การประเมินในระดับสถาบันใหม่ ดังนันตัวบ่งชีตามเป้าหมายคุณภาพในระดับสานักงานอธิการบดี ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ควรใช้แบบเดิม และให้ทบทวนค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ล ะ
ตัว บ่ ง ชี และในส่ ว นของตัว บ่ งชีที่ ๕.๑ เรื่ องการประเมินความพึ งพอใจของผู้ รับบริ การของหน่ว ยงาน
กองกลางควรจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานขับรถด้วย
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามอบทุ กหน่ วยงานในสั งกั ดส านักงานอธิ การบดี
ทบทวนค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเป้าหมายคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ส่งสานักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อนาเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ต่อไป และมอบกองกลางดาเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของพนักงานขับรถ
วาระที่ ๕.๒ การเก็บผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีประกันคุณภาพของสานักงานอธิการบดี รอบ ๘
เดือน (มิ.ย. – ม.ค.) ผ่านระบบ IQA ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามที่ สานักงานอธิการบดีกาหนดเก็บผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีประกันคุณภาพของ
สานักงานอธิการบดี รอบ ๘ เดือน (มิ.ย. – ม.ค.) ผ่านระบบ IQA เป็นประจาทุกปีการศึกษา ตามนโยบาย
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลั ย นัน แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ประกาศนโยบายการประกัน
คุ ณ ภาพของระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพราะรอสกอ.จั ด ท าคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ขณะนี สกอ.ได้ประกาศคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. การจัดเก็บข้อมูลในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะจัดเก็บข้อมูล ๑๔ เดือน (มิ.ย.๕๗ –
ก.ค.๕๘) หรือ ๑๒ เดือน (ส.ค.๕๗ – ก.ค.๕๘)
๒. ระยะเวลาการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี
คณะกรรมการร่ ว มกั น พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ค วรด าเนิ น ตามนโยบาย
การประกันคุณภาพในระดับมหาวิท ยาลัยที่เก็บข้อมูลเป็น ๑๒ เดือน คือตังแต่เดือนสิ งหาคม ๒๕๕๗ –
กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยไม่เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ตัดทิง) และจัดเก็บข้อมูล
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานเป็น ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน (ส.ค.๕๗ – ม.ค.๕๘) และ ๑๒ เดือน (ส.ค.๕๗
– ก.ค.๕๘) เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทังมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่ ว มกั น พิ จ ารณามอบทุ ก หน่ ว ยงานจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ
รายงานผลการดาเนินเป็น ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน (ส.ค.๕๗ – ม.ค.๕๘) และ ๑๒ เดือน (ส.ค.๕๗ – ก.ค.
๕๘)

๕
วาระที่ ๕.๓ การทบทวนแผนกลยุทธ์ สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้รับการโปรดเกล้าให้ดารงตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยกาหนดตัวชีวัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จจาแนกตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (เอกสารประกอบวาระ
ที่ ๕.๓) และถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานแล้ว
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยนาตัวชีวัดและค่า
เป้าหมายความสาเร็จดังกล่าวมาพิจารณาในการทบทวนแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่าปีนีแบบฟอร์มของแผนกลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย
มีการเปลี่ยนจากปีงบประมาณ เป็นปีการศึกษา คือเริ่มตังแต่ สิงหาคม – กรกฎาคม ซึ่งสานักงานอธิการบดี
จะปรับแบบฟอร์มและนาส่งไปให้ใหม่ โดยให้เริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
ในส่วนของตัวชีวัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จของแผนระดับมหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานใน
สานักงานอธิการบดีรับผิดชอบนัน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนชีแจงว่า ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจาก
ผู้บริหารประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว หากจะแก้ไขข้อมูลต้องรอให้มีการทบทวนในปีหน้า
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณามอบทุกหน่วยงานทบทวนแผนกลยุทธ์
สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ส่ง
สานักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อสานักงานอธิการบดีดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.
นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

