
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
(เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ระยะที่ ๒) 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
เมื่อวันอังคารที ่๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบด ี
--------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ์    สุขรักษ์  ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นางรตนมน  จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๔. นางประดิษฐา  นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
๕. นางสาวนปภัช  ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๗. ดร.พัทรียา  เห็นกลาง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๘. นางสาวอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล แทนผู้อ านวยการกองคลัง 
๙. นางทิวาวรรณ  นามจันทร์ กองกลาง 
๑๐. นางจิตรลัดดา  จาดเกิด  กองกลาง 
๑๑. นายสานิตย์  มิอาทร  กองกลาง 
๑๒. นางสาวเนตรทิพย์ กาญจนไพศาสตร์ กองกลาง 
๑๓. นายวรดล  ยติกุลโกวิท กองกลาง 
๑๔. นายอภิสิทธิ์  ตันอ่วม  กองคลัง 
๑๕. นายไตรภพ  เรืองแก้ว กองคลัง 
๑๖. นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว กองนโยบายและแผน 
๑๗. นางสาวจุฑาภรณ์ มาแยม้  กองนโยบายและแผน   
๑๘. นางสาวพิมผกา  ศรีชนะ  กองนโยบายและแผน 
๑๙. นางสาววรุณกันยา คุณากรวิรุฬห์ กองนโยบายและแผน 
๒๐. นางสาวพรประภา ชูวงษ์วิชช กองนโยบายและแผน 
๒๑. นางสาววันใหม่  สุกใส  กองบริหารงานบุคคล 
๒๒. นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์ กองบริหารงานบุคคล 
๒๓. นางสาวธนวรรณ สุภิธรรม  กองบริหารงานบุคคล 
๒๔. นางสาวจิตติมา  พันธุ์แตง กองวิเทศสัมพันธ์ 
๒๕. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย  กองสื่อสารองค์กร 
๒๖. นางสาวสมพิศ   ไปเจอะ  กองสื่อสารองค์กร 
๒๗. นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ ์ กองสื่อสารองค์กร 
๒๘. นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์  กองศิลปวัฒนธรรม 



 ๒ 
๒๙. นางสาวสุรีวัลย ์ ใจงาม  กองศิลปวัฒนธรรม 
๓๐. นายถาวร    อ่อนละออ กองศิลปวัฒนธรรม     
๓๑. นางรัตนา  ดิสสระ  กองศิลปวัฒนธรรม 
๓๒. นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา  ส านักประกันคุณภาพ แทน นางสาววาสนา สังข์โพธิ์  
๓๓. นางสาววราศิณีย์ สิงห์สุวรรณ สถานีวิทยุ 
๓๔. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต ส านักงานอธิการบดี 
๓๕. นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง ส านักงานอธิการบดี 
๓๖. นางสาวน  าทิพย์  วงษ์ตา  ส านักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม   
๑. นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ติดราชการ 
๒. ดร. สุวรรณา   กล่อมจิตร์ ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ติดราชการ 
๓. นางนงลักษณ์  ทองนาค  กองบริหารงานบุคคล    ติดราชการ 
๔. นางสาวสิริพร  พุ่มไสว  กองพัฒนานักศึกษา  ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม คือ เพ่ือพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขอให้ทุกท่านช่วยกันคิดให้แผนยุทธศาสตร์ออกมา
สมบูรณ์ที่สุด  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๐                        

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี ในการประชุม ครั งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม (เอกสารประกอบวาระที่ ๒)          

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแก้ไข  

 

 



 ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ 
  ส านักงานอธิการบดีร่วมกับกองนโยบายและแผนร่วมจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งได้น าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) และร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธิการบดี (ฉบับเดิม) มาพิจารณาทบทวน เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ ๑๕ ปี 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และให้ข้อเสนอแนะ  

มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักดังนี  

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานชั นน าในการบริหารจัดการองค์กร ประสานพันธกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

พันธกิจ : ๑.ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติและสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  ๒. การบริหารจัดการองค์กรอย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยมหลัก (ใช้ตัวเดียวกับมหาวิทยาลัย) : คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ  

นอกจากนี  คณะกรรมการได้ปรับรายละเอียดร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ดังแนบ (เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๑) 

 วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

  ตามที่ หน่วยงานได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมเสนอวิทยากรในโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
และส านักงานอธิการบดีได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๑.๐๑/๑๑๑ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐  ให้หน่วยงาน
ทบทวนโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวส่งส านักงานอธิการบดี  

บัดนี  ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดีเสร็จสิ นแล้ว และส านักงาน
อธิการบดีน าโครงการที่หน่วยงานเสนอเชื่อมโยงกับร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒) 



 ๔ 
ประธานเสนอว่า ทุกหน่วยงานทบทวนว่าโครงการ/กิจกรรมถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และ

ตัวชี วัดที่ยังเป็นเชิงปริมาณอยู่ สามารถปรับเป็นเชิงคุณภาพได้หรือไม่ เนื่องจากตัวชี วัดของโครงการ
อยากจะให้เป็นเชิงคุณภาพที่ตอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ และต้องสามารถวัดได้ โดย
พิจารณาใส่ให้ตรงตามยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี  โครงการ/กิจกรรมไหนที่ท าตอบมหาวิทยาลัยก็
ให้น ามาใส่ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๓  

ประธานฝากกองกลางและกองบริหารงานบุคคลคิดโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงานที่
ตอบโครงการ/กิจกรรมสร้างจิตส านึกการให้บริการให้กับบุคลากร 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบทุกหน่วยงานทบทวนโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงาน
ให้ครบถ้วนส่งส านักงานอธิการบดีภายในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพ่ือส านักงานอธิการบดีด าเนินการ
ปรับร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานอธิการบดีส่งคณะวิทยากรในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๓๐  น. 
 

  นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต 
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


