รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
๒. นายเชาวฤทธิ์
สุขรักษ์
๓. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์
๔. นางประดิษฐา
นาครักษา
๕. นายทนงค์
โพธิ
๖. นางทิวาวรรณ
นามจันทร์
๗. นางจิตรลัดดา
จาดเกิด
๘. นายสานิตย์
มิอาทร
๙. นางกนกภรณ์
กัลณา
๑๐. นางสาทิพย์
เส็งลา
๑๑. นางสาวรติวรรณ์
มัณฑศิริ
๑๒. นางศิริมา
อาจนนลา
๑๓. นางรัชนี
กาเนิดมณี
๑๔. นางสาวอรวรรณ์
ศิริพราหมณกุล
๑๕. นางสาวพิมผกา
ศรีชนะ
๑๖. นางสาวศิรินาถ
สิงหาแก้ว
๑๗. นางสาวศศิขจิต
จุลวิชิต
๑๘. นางสาวจุฑาภรณ์
มาแย้ม
๑๙. นางสาวพลอยลดา
โสตะจินดา
๒๐. นายถิรนันท์
จินตสุนทรอุไร
๒๑. นางนงลักษณ์
ทองนาค
๒๒. นางจริยา
ชายหงษ์
๒๓. นางสาวสายพิณ
ใจทน
๒๔. นางสาววันใหม่
สุกใส
๒๕. นางสาวจงดี
แม้นเหมือน
๒๖. นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์
๒๗. นางสาวอรทัย
หอมแก้ว
๒๘. นางสาวจันทร์จีรา
เทพดนตรี

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ประธาน
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน แทนนายสุพล เชิดชูพงษ์
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล แทนนายอานันท์ โรจนตันติกุล
กองบริหารงานบุคคล
/๒๙.นาง...

๒๙. นางสุดารัตน์
๓๐. นางสาวมัลลิกา
๓๑. นางสาวสิริพร
๓๒. นางสาวสุพรรษา
๓๓. นางสาวสมพิศ
๓๔. นางสาวจุฑามาศ
๓๕. นางสาวลดาวัลย์
๓๖. นางสาวกิตตินันท์
๓๗. นางสาวสุรีวัลย์
๓๘. นายถาวร
๓๙. นางสาวรัตนา
๔๐. นางสาวอทัยการณ์
๔๑. นางสาววาสนา
๔๒. นางสาวอรพรรณ
๔๓. นายธนะสิทธิ์
๔๔. นางสาวนาทิพย์

๒
จูงใจไพศาล กองพัฒนานักศึกษา
วีระสัย
กองพัฒนานักศึกษา
พุ่มไสว
กองพัฒนานักศึกษา
อิ่นอ้อย
กองสื่อสารองค์กร
ไปเจอะ
กองสื่อสารองค์กร
ฉัตรสุริยาวงศ์ กองสื่อสารองค์กร
คาไพรินทร์
กองสื่อสารองค์กร
จันทวงศ์
กองศิลปวัฒนธรรม
ใจงาม
กองศิลปวัฒนธรรม
อ่อนละออ
กองศิลปวัฒนธรรม
เสมคา
กองศิลปวัฒนธรรม
จันเสนา
สานักประกันคุณภาพ
สังข์โพธิ์
สานักประกันคุณภาพ
จันทรเกษมจิต สานักงานอธิการบดี
ไชยรัตน์ทอง สานักงานอธิการบดี
วงษ์ตา
สานักงานอธิการบดี

แทนนายชัยพร รองทอง

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางรตนมน
จันทรอุทัย
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ติดราชการ
๒. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล ลากิจ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์ ติดราชการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ
๕. ดร.พัทรียา
เห็นกลาง
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ ติดราชการ
๖. นางกชพร
เชิดชูพงษ์
กองกลาง
ลาป่วย
๗. นางสาวจินตนา
คุ้มอยู่
กองกลาง
ติดราชการ
๘. นางสาวฑิฆัมพร
ใจเอือ
กองกลาง
ติดราชการ
๙. นางสาวเนตรทิพย์
กาญจนไพศาสตร์ กองกลาง
ลาป่วย
๑๐. นางสุมิตรา
สมประสงค์
กองคลัง
ติดราชการ
๑๑. นางวรัชยา
ศรีสกาวกุล
กองคลัง
ลาป่วย
๑๒. นางสาวเนาวรัตน์
สร้อยฟ้า
กองคลัง
ลาป่วย
๑๓. นางสาวจิราภรณ์
พุ่มไสว
กองนโยบายและแผน
ลาป่วย
๑๔. นางสาวจุฑารัตน์
เชิดชูพงษ์
กองวิเทศสัมพันธ์
ลาป่วย
๑๕. นางสาวจิตติมา
พันธุ์แตง
กองวิเทศสัมพันธ์
ติดราชการ

๓
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องการปรับรายชื่อในคาสั่งแต่งตังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
สานักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ พบว่ามีจานวนคณะกรรมการเพิ่มขึนจากเดิม
๕๐ คน เป็น ๖๐ คน จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่ วมมือในการดาเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่ง
สานักงานอธิการบดีห วังว่าการพั ฒ นาระบบประกันคุณ ภาพและกระบวนการพัฒ นาแผนของสานักงาน
อธิการบดี จะดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสาเร็จลุล่วงด้วยดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงาน

อธิการบดี ครังที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๘
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สานั กงานอธิการบดี ในการประชุม ครังที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงเสนอที่ประชุมเพื่ อ
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
สานักงานอธิการบดีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดั บสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากคณะกรรมการภายนอก เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และทีม
เลขาคณะกรรมการประเมินได้ดาเนินการจัดทาเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว โดยผลการประเมิน ๖ องค์ประกอบ ๑๖ ตัวบ่งชี
เฉพาะภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๑ และจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ดังกล่าว พบว่าได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงไว้ในรายองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี
จานวน ๒ ข้อ คือ
๑. ควรพัฒนาเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีเชิงคุณภาพให้วัดผลผลิต และผลลัพธ์มาก
ขึน เพื่อสะท้อนคุณภาพองค์กรที่แท้จริง

๔
๒. ควรมีการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากร
สามารถทาแทนกันได้
ซึ่งสานักงานอธิการบดีได้เวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค.
๕๘ แล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบผลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมอบหน่วยงานจัดทา Improvement Plan
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี ข้อ ๑ มอบกองนโยบายและแผน และ
สานักงานอธิการบดี ข้อ ๒ มอบกองกลางดาเนินการ
วาระที่ ๔.๒ รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส ของสานักงานอธิการบดี ครังที่ ๒/๒๕๕๘
ตามที่ ทุกหน่วยงานในอาคารสานักงานอธิการบดีได้มีการตรวจกิจกรรม ๕ ส ครังที่ ๒/
๒๕๕๘ เมื่อวัน ที่ ๑๔ – ๑๗ กั น ยายน ๒๕๕๘ ไปเรียบร้อยแล้ ว นั น กองกลางขอรายงานผลการตรวจ
ประเมินกิจกรรม ๕ ส ของสานักงานอธิการบดี ครังที่ ๒/๒๕๕๘ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ผู้อานวยการกองกลางแจ้งว่า จากผลการตรวจประเมิน กิจกรรม ๕ ส ข้างต้น ขอให้ ทุ ก
หน่วยงานพัฒนาในข้อที่ได้คะแนนน้อย จากผลการตรวจประเมินครังนี มีข้อเสนอแนะ คือ ขอวางแก้วนาบน
โต๊ะทางาน และมีกระจกบนโต๊ะทางาน เพื่อสารวจตัวเองในการให้ บริการ ซึ่งในปีพ.ศ.๒๕๕๙ จะแต่งตัง
คณะกรรมการชุดใหม่ และเพิ่มจากเดิม ๑ ชุด เป็น ๒ ชุด โดยจะขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานส่งรายชื่อ
เพื่อแต่งตังเป็นคณะกรรมการ ๕ ส ให้หน่วยงานพิจารณาตามขนาดของหน่วยงาน ซึ่งจะมีบันทึกแจ้งอีกครัง
หนึ่ง
มติที่ประชุม

รับ ทราบผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส ของส านักงานอธิการบดี

ครังที่ ๒/๒๕๕๘
วาระที่ ๔.๓ การจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ ของสานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี มีกาหนดจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ของสานักงานอธิการบดี ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้างานในสังกัดสานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

๕
เนื่องจากการดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของสานักงานอธิการบดีที่ผ่านมา
ได้ผลคะแนนระดับดีมากติดต่อกันหลายปี และตัวบ่งชีที่วัดในเชิงปริมาณมีจานวนเยอะ ควรปรับเป็นการวัด
เชิงคุณภาพให้มากขึน ซึ่งวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สานักงานอธิการบดีได้เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือ
แนวทางในการจัดโครงการ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุใจ พรเจิมกุล ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๕.๑ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement Plan) ตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
สานักงานอธิการบดีได้จัดทาแบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการจัดทา Improvement Plan ดังนี
๑. สานักงานอธิการบดีและกองนโยบายและแผน
ตัวบ่งชีที่ ๑.๑
๒. กองกลาง
ตัวบ่งชีที่ ๓.๖
๓. สานักงานอธิการบดี
ตัวบ่งชีที่ ๖.๑
ซึ่งส่วนของกองกลาง อยู่ระหว่างดาเนินการ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการร่วมพิจารณาแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาฯ ที่มอบกองกลางดาเนินการใน
ข้อเสนอแนะ “ควรมีการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรสามารถทา
แทนกันได้” โดยมีความเห็นว่า การจัดกิจกรรม KM ให้มีการสอนงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถทางานแทน
กันได้นัน บุคลากรในหน่วยงานสามารถทาได้ในระดับหนึ่ง สาหรับในรายละเอียดที่ต้องตัดสินใจ อาจยังไม่
สามารถดาเนินการแทนกันได้ และควรใช้แผนการจัดการความรู้เดียวกับของมหาวิทยาลัย แต่เพิ่ม KMสอน
งานในแผนการดาเนิ น งานของหน่ วยงาน และเมื่อ ส่ งข้อมู ล ให้ กับ KM มหาวิทยาลั ย ขอให้ ส่ งข้อมู ล ให้
กองกลางเพื่อจัดทารายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพด้วย
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิ จารณาเห็ นชอบแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement
Plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของกองนโยบายและ
แผน และสานักงานอธิการบดี ในส่วนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของกองกลาง มอบทุกหน่วยงานเพิ่ม KM
การสอนงานในแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และการรายงานผลให้รายงานทังแผนการจัดการความรู้
และแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan

๖
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
วาระที่ ๖.๑ การใช้ระบบการลาออนไลน์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีแจ้งว่า อธิการบดีจะให้มีการประเมินผลการใช้ระบบการ
ลาออนไลน์เบืองต้น ว่ามีปัญหาในการดาเนินงานหรือไม่ อย่างไร
หน่วยงานพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในการใช้ระบบการลาออนไลน์ ดังนี
ที่
หน่วยงาน
ปัญหาที่พบ
ข้อเสนอแนะ
/ แนวทางแก้ไข
๑ กองกลาง
– การเข้ า ไปดู ร ายงานประจ าเดื อ นของระบบ - อยู่ระหว่างให้ สวท.
สแกนลายนิวมือการปฏิบัติงานของบุคลากรใน ดาเนินการแก้ไขระบบ
หน่วยงาน ไม่สามารถดูย้อนหลังได้
---------------------------------------------------------- --------------------------- เวลาที่มีการลา กรณี ที่หั วหน้างานไม่อยู่ และ - ให้ผู้ที่ลาลบชื่อ
ไม่ได้เปลี่ยนชื่อผู้อนุมัติไว้ ทาให้ ผู้บังคับบัญชาไม่ หัวหน้างานออกจาก
ทราบว่ามีการลาของบุคลากร
หน้าตังค่าผู้ใช้งาน
จากนันเสนอใบลาผ่าน
ไปยังผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ
---------------------------------------------------------- --------------------------- ในการลาปฏิ บั ติ ง าน ในการลาครั งเดี ย วไม่ - อยู่ระหว่าง สวท.
สามารถลา ๑วันครึ่งได้ ต้องเข้าไปกดลา ๒ ครัง ดาเนินการแก้ไขระบบ
(๑ วันและครึ่งวัน)
๒ กองคลัง
– สแกนนิ วมื อ แล้ ว ไม่ ขึ นในระบบ ทั งที่ ขึ นใน - ขณะนียังไม่ทราบถึง
เครื่องสแกน
สาเหตุที่เกิดขึน
วิธีการแก้ปัญหาคือให้
เจ้าหน้าที่สแกนนิวมือ
มากกว่าหนึ่งครังใน
การสแกนนิวมือเข้าออก ปฏิบัติงาน
๓ กองนโยบายและแผน ไม่พบปัญหา
๔ กองบริหารงานบุคคล – ปั จจุบันพบว่ามีเจ้าหน้าที่ ลืมสแกนลายนิวมือ - สรุปข้อมูลผู้ที่ขอ
เข้า – ออก ปฏิบัติงาน มีจานวนเพิ่มขึนซึ่งควรจะ บันทึกเวลาเข้า-ออก
มีจานวนน้อยลงตามระยะเวลา
ปฏิบัติงาน เสนอเข้าที่
ประชุม สอ.

ที่

๗
ปัญหาที่พบ

หน่วยงาน

๕ กองพัฒนานักศึกษา
๖ กองวิเทศสัมพันธ์
๗ กองสื่อสารองค์กร

ไม่พบปัญหา
ไม่พบปัญหา
– เมื่อล็อคอินเข้าระบบแล้วเป็นชื่อของคนอื่น

๘ กองศิลปวัฒนธรรม
๙ สานักประกันคุณภาพ

ไม่พบปัญหา
ไม่พบปัญหา

ข้อเสนอแนะ
/ แนวทางแก้ไข

- เนื่องจาก กบ. ใช้
เลขที่ตาแหน่งเป็น
ตัวกาหนดข้อมูลของ
ผู้ที่สแกนลายนิวมือ
ทาให้ลูกจ้างชั่วคราวซึ่ง
มีการเปลี่ยนเลขที่
ตาแหน่งทุกปีมีปัญหา
ขณะนี สวท. ได้
ดาเนินการแก้ไขแล้ว

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี
๑. การมาปฏิบัติราชการแล้วมีความจาเป็นต้องออกก่อนเวลา จะต้องลาอย่างไร
ตอบ หากออกก่อน ๑๕.๐๐ น. จะต้องลาครึ่งวัน และหากออกหลัง ๑๕.๐๐ น. ให้ขอ
อนุญาตและอยู่ในดุลพินิจของผู้อานวยการหน่วยงาน ไม่ถือว่าผิดและไม่ต้องส่งเรื่อง
มายังกองบริหารงานบุคคล (ไม่ต้องแก้ระบบ) เพียงเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยงาน
๒. การทาล่วงเวลาราชการ (OT) ในวันหยุดราชการ มา ๑๑.๐๐ น.ได้หรือไม่
ตอบ สามารถทาได้ ถ้าเวลาเบิกครบ ๖ ชั่วโมง แต่กองกลางขอความร่วมมือให้มาก่อน
เวลา ๑๐.๓๐ น. และกลับก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นกรณีเร่งด่วนจาเป็นกรุณาแจ้ง
กองกลางล่วงหน้า เพื่อประสานคนเปิด – ปิดอาคารสานักงานอธิการบดีต่อไป
๓. หากลืมสแกนลายนิวมือ เข้า – ออก ปฏิบัติงาน ต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ ๑. กรณีเจ้าหน้าที่ เขียนแบบฟอร์มรับรองเวลาปฏิบัติราชการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา เมื่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตให้ส่งแบบ
ใบรับรองเวลาการปฏิบัติราชการให้ กองบริหารงานบุคคลเพื่อทาการปรับ/
ลงเวลา
๒. กรณีผู้อานวยการหรือผู้รักษาราชการแทน ให้ทาบันทึกเสนออธิการบดี
ผ่านกองบริหารงานบุคคล
มติที่ประชุม

รับทราบ

๘
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.
นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

