
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๘  มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

--------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ประธาน 
๒. นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๕. นางรตนมน  จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๖.  นางสาวรุ่งฤทัย  ร าพึงจิต  ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
๗. นายทนงค์  โพธิ  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๙. นางสาวพัทรียา  เห็นกลาง ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๐. นางสาวสิริพร  พุ่มไสว  แทนผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๑๑. นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยฟ้า  กองคลัง 
๑๒. นางกชพร  เชิดชูพงษ์   กองกลาง 
๑๓. นางทิวาวรรณ   นามจันทร์ กองกลาง  แทนนายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ์  
๑๔. นางสาวศศิขจิต  จุลวิชิต  กองนโยบายและแผน   
๑๕. นางสาวพลอยลดา โสตะจินดา กองนโยบายและแผน 
๑๖. นางสาวจุฑาภรณ์ มาแย้ม  กองนโยบายและแผน  แทนนางสาวจิราภรณ์  พุ่มไสว 
๑๗. นางจริยา  ชายหงษ์          กองบริหารงานบุคคล 
๑๘. นางสาววันใหม่  สุกใส  กองบริหารงานบุคคล 
๑๙. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย  กองประชาสัมพันธ์   
๒๐. นางสาวสมปรารถนา สุขสละ  กองศิลปวัฒนธรรม  
๒๑. นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา  ส านักประกันคุณภาพ 
๒๒. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต ส านักงานอธิการบดี 
๒๓. นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง ส านักงานอธิการบดี 
๒๔. นางสาวน  าทิพย์  วงษ์ตา  ส านักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม   
๑. นางสาวอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล กองคลัง    ติดราชการ 
๒. นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่  กองกลาง   ติดราชการ 
๓. นางสาวเรณู  เหมือนเอ่ียม กองบริหารงานบุคคล  ติดราชการ 



 ๒ 
๔. นางสาวอรณัฐ  เหมือนพะวงศ์ กองบริหารงานบุคคล  ติดราชการ 
๕. นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว กองนโยบายและแผน  ติดราชการ 
๖. นายสุพล  เชิดชูพงษ์ กองนโยบายและแผน  ติดราชการ 
๗. นางสาวนวรัตน์  การะเกษ กองนโยบายและแผน  ติดราชการ 
๘. นางสุดารัตน์  จูงใจไพศาล กองพัฒนานักศึกษา  ติดราชการ 
๙. นางสาวมัลลิกา  วีระสัย  กองพัฒนานักศึกษา  ติดราชการ 
๑๐. นางสาวสิริพร  พุ่มไสว  กองพัฒนานักศึกษา  ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวสายพิณ  ใจทน  กองบริหารงานบุคคล 
๒. นางสาวจงดี  แม้นเหมือน กองบริหารงานบุคคล 
๓. นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์ กองบริหารงานบุคคล 
๔. นางสาวอรทัย  หอมแก้ว กองบริหารงานบุคคล 
๕. นางสาวทิฆัมพร  ใจเอื อ  กองกลาง 
๖.  นายสานิตย์  มิอาทร  กองกลาง 
๗. นางสาวเนตรทิพย์ กาญจน์ไพศาสตร์ กองกลาง 
๘. นายวัชรนนท์  กมลวิเชนทร์ชัย กองกลาง 
๙. นายถาวร  อ่อนละออ กองศิลปวัฒนธรรม 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๔๕ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม คือ พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี เนื่องจากที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอธิการบดีและผู้บริหาร ซึ่งอาจ
มีการเปลี่ยนนโยบายของอธิการบดี ประกอบกับสกอ.อยู่ระหว่างปรับเกณฑ์ใหม่ จึงท าให้งานประกัน
คุณภาพ ส านักงานอธิการบดีชะลอไปชั่วคราว และพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

  และประธานได้แนะน าผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั งให้ปฏิบัติหน้าที่ จ านวน ๒ หน่วยงาน คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ และอาจารย์พัทรียา เห็นกลาง 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 



 ๓ 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๙ มิ.ย. ๕๗                        

   ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ส านักงานอธิการบดี ในการประชุม ครั งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม          

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๕.๑ การด าเนินการตามเป้าหมายคุณภาพและตัวบ่งชี ของส านักงานอธิการบดี                              
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ผ่านการเห็นชอบจากคณะก.ก.ประจ าสอ.ครั งที่ ๓/๕๗) 
  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีได้จัดท าเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ (๑ มิ.ย. ๕๗ – ๓๑ ก.ค ๕๘) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั งที่ ๓/๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๗ โดยใช้ตัวบ่งชี ของส านักงานอธิการบดีตามเดิมก่อน ระหว่าง
รอการประกาศใช้เกณฑ์การประเมินของสกอ.และสมศ. ซึ่งหากเกณฑ์กลางออกส านักงานอธิการบดีจะแจ้ง
ให้หน่วยงานในสังกัดทบทวนเกณฑ์การประเมิน และเป้าหมายตัวบ่งชี เพ่ือวัดผลการด าเนินงานอีกครั ง  
  ขณะนี  สกอ.ได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ลงเว็บไซต์ของส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว และส านักประกัน
คุณภาพอยู่ระหว่างการเตรียมการชี แจงกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  จากการศึกษาเบื องต้น และประสานกับส านักประกันคุณภาพแล้ว การประกันคุณภาพ
การศึกษารอบใหม่ (ปีการศึกษา ๕๗ – ๖๑) ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
๑. ทบทวนเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี  (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑) 
๒. ระยะเวลาจัดส่งข้อมูลการทบทวนเป้าหมายคุณภาพ  

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเสนอว่าคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของ
ส านักงานอธิการบดี อยู่ในระดับคะแนนดีมากมา ๓ ปีซ้อน ควรทบทวนและปรับเกณฑ์ให้มีความท้าทาย
เพ่ิมขึ น  



 ๔ 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สกอ.มีการประกาศเกณฑ์

การประเมินในระดับสถาบันใหม่ ดังนั นตัวบ่งชี ตามเป้าหมายคุณภาพในระดับส านักงานอธิการบดี ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ควรใช้แบบเดิม และให้ทบทวนค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละ    
ตัวบ่งชี  และในส่วนของตัวบ่งชี ที่ ๕.๑ เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน 
กองกลางควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานขับรถด้วย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามอบทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี
ทบทวนค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเป้าหมายคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ส่งส านักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีต่อไป และมอบกองกลางด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของพนักงานขับรถ 

 วาระท่ี ๕.๒ การเก็บผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ ๘ 
เดือน (มิ.ย. – ม.ค.) ผ่านระบบ IQA ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  

  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีก าหนดเก็บผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ประกันคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี รอบ ๘ เดือน (มิ.ย. – ม.ค.) ผ่านระบบ IQA เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ตามนโยบาย
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย นั น แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ประกาศนโยบายการประกัน
คุณภาพของระดับมหาวิทยาลัย เพราะรอสกอ.จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ขณะนี  สกอ.ได้ประกาศคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
๑. การจัดเก็บข้อมูลในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ จะจัดเก็บข้อมูล ๑๔ เดือน (มิ.ย.๕๗ – 

ก.ค.๕๘) หรือ ๑๒ เดือน (ส.ค.๕๗ – ก.ค.๕๘)  
๒. ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี  

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่า ส านักงานอธิการบดีควรด าเนินตามนโยบาย       
การประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยที่เก็บข้อมูลเป็น ๑๒ เดือน คือตั งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ – 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยไม่เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ตัดทิ ง) และจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานเป็น ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน (ส.ค.๕๗ – ม.ค.๕๘) และ ๑๒ เดือน (ส.ค.๕๗ 
– ก.ค.๕๘) เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกันทั งมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณามอบทุกหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
รายงานผลการด าเนินเป็น ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน (ส.ค.๕๗ – ม.ค.๕๘) และ ๑๒ เดือน (ส.ค.๕๗ – ก.ค.
๕๘) 

 

 



 ๕ 
วาระท่ี ๕.๓ การทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้รับการโปรดเกล้าให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยก าหนดตัวชี วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จจ าแนกตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (เอกสารประกอบวาระ    
ที่ ๕.๓)  และถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานแล้ว  

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยน าตัวชี วัดและค่า
เป้าหมายความส าเร็จดังกล่าวมาพิจารณาในการทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี 

 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นว่าปีนี แบบฟอร์มของแผนกลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัย
มีการเปลี่ยนจากปีงบประมาณ เป็นปีการศึกษา คือเริ่มตั งแต่ สิงหาคม – กรกฎาคม ซึ่งส านักงานอธิการบดี
จะปรับแบบฟอร์มและน าส่งไปให้ใหม่ โดยให้เริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

 ในส่วนของตัวชี วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผนระดับมหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดีรับผิดชอบนั น ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนชี แจงว่าไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจาก
ผู้บริหารประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว หากจะแก้ไขข้อมูลต้องรอให้มีการทบทวนในปีหน้า   

มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณามอบทุกหน่วยงานทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ส่ง
ส านักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพ่ือส านักงานอธิการบดีด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๒๐  น. 
 

  นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต 
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


