รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ประธาน
๒. นางประดิษฐา
นาครักษา
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๓. ดร. สุวรรณา
กล่อมจิตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
๖. นางสาวพัทรียา
เห็นกลาง
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
๗. นางกชพร
เชิดชูพงษ์
กองกลาง
๘. นางทิวาวรรณ
นามจันทร์
กองกลาง
๙. นางจิตรลัดดา
จาดเกิด
กองกลาง
๑๐. นายสานิตย์
มิอาทร
กองกลาง
๑๑. นางสาวเนตรทิพย์
กาญจนไพศาสตร์ กองกลาง
๑๒. นางวรัชยา
ศรีสกาวกุล
กองคลัง
๑๓. นางสาวรติวรรณ์
มัณฑศิริ
กองคลัง
๑๔. นางกนกภรณ์
กัลณา
กองคลัง
๑๕. นางศิริมา
อาจนนลา
กองคลัง
๑๖. นางรัชนี
กาเนิดมณี
กองคลัง
๑๗. นางสาวศิรินาถ
สิงหาแก้ว
กองนโยบายและแผน
๑๘. นางสาวพลอยลดา
โสตะจินดา
กองนโยบายและแผน
๑๙. นางสาวจุฑาภรณ์
มาแย้ม
กองนโยบายและแผน
๒๐. นายถิรนันท์
จินตสุนทรอุไร กองนโยบายและแผน
๒๑. นางนงลักษณ์
ทองนาค
กองบริหารงานบุคคล
๒๒. นางจริยา
ชายหงษ์
กองบริหารงานบุคคล
๒๓. นางสาวสายพิณ
ใจทน
กองบริหารงานบุคคล
๒๔. นางสาววันใหม่
สุกใส
กองบริหารงานบุคคล
๒๕. นางสาวจงดี
แม้นเหมือน กองบริหารงานบุคคล
๒๖. นายอนันต์
โรจนตันติกุล กองบริหารงานบุคคล
๒๗. นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์
กองบริหารงานบุคคล
๒๘. นางสาวจันทร์จีรา
เทพดนตรี
กองบริหารงานบุคคล
๒๙. นางสุดารัตน์
จูงใจไพศาล กองพัฒนานักศึกษา

๓๐. นางสาวสิริพร
๓๑. นางสาวสุพรรษา
๓๒. นางสาวสมพิศ
๓๓. นางสาวจุฑามาศ
๓๔. นางสาวสุดารัตน์
๓๕. นางสาวกิตตินันท์
๓๖. นางสาวสุรีวัลย์
๓๗. นายถาวร
๓๘. นางสาวรัตนา
๓๙. นางสาวจุฑารัตน์
๔๐. นางสาวจิตติมา
๔๑. นางสาวอทัยการณ์
๔๒. นางสาววาสนา
๔๓. นางสาวอรพรรณ
๔๔. นายธนะสิทธิ์
๔๕. นางสาวนาทิพย์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายเชาวฤทธิ์
๒. นางสาทิพย์
๓. นางสาวสมจิตต์
๔. นางรตนมน
๕. นางสาวพรทิพย์
๖. นางสาวจินตนา
๗. นางสาวฑิฆัมพร
๘. นางสาวอรวรรณ์
๙. นางสาวเนาวรัตน์
๑๐. นางสาวศศิขจิต
๑๑. นายสุพล
๑๒. นางสาวมัลลิกา

๒
พุ่มไสว
กองพัฒนานักศึกษา
อิ่นอ้อย
กองสื่อสารองค์กร
ไปเจอะ
กองสื่อสารองค์กร
ฉัตรสุริยาวงศ์ กองสื่อสารองค์กร
บุญญานุกูลกิจ กองสื่อสารองค์กร แทนนางสาวลดาวัลย์ คาไพรินทร์
จันทวงศ์
กองศิลปวัฒนธรรม
ใจงาม
กองศิลปวัฒนธรรม
อ่อนละออ
กองศิลปวัฒนธรรม
เสมคา
กองศิลปวัฒนธรรม
เชิดชูพงษ์
กองวิเทศสัมพันธ์
พันธุ์แตง
กองวิเทศสัมพันธ์
จันเสนา
สานักประกันคุณภาพ
สังข์โพธิ์
สานักประกันคุณภาพ
จันทรเกษมจิต สานักงานอธิการบดี
ไชยรัตน์ทอง สานักงานอธิการบดี
วงษ์ตา
สานักงานอธิการบดี
สุขรักษ์
เส็งลา
มหัธนันท์
จันทรอุทัย
ไตรพิทยากุล
คุ้มอยู่
ใจเอือ
ศิรพิ ราหมณกุล
สร้อยฟ้า
จุลวิชิต
เชิดชูพงษ์
วีระสัย

ผู้อานวยการกองกลาง
ติดราชการ
ผู้อานวยการกองคลัง
ติดราชการ
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล ติดราชการ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ติดราชการ
กองกลาง
ลาป่วย
กองกลาง
ติดราชการ
กองกลาง
ติดราชการ
กองคลัง
ติดราชการ
กองคลัง
ติดราชการ
กองนโยบายและแผน
ติดราชการ
กองนโยบายและแผน
ติดราชการ
กองพัฒนานักศึกษา
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งที่วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม คือ ร่วมกันจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของสานักงานอธิการบดี ซึ่งภายหลังจากการที่หัวหน้าหน่วยงานนาเสนอแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ในโครงการอบรมสั มมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒ นา
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ ๑๕ ปี (RMUTP Retreat) และ
คณะกรรมการฯได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขในบางรายการนัน ยังไม่ได้นามาดาเนินการต่อ เนื่องจาก
หน่วยงานมีภารกิจเร่งด่วนในเรื่องการจัดโครงการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงาน

อธิการบดี เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครังที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๙
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานอธิการบดี ในการประชุม ครังที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ในหน้าที่ ๒ รายชื่อผู้ไม่มาประชุม ข้อที่
๗ ตัดทิง ข้อ ๙ แก้ไขจาก “ลา” เป็น “ติดราชการ” และข้อ ๑๔ แก้ไขจาก “นางสาวนันท์ยากรณ์ ” เป็น
“นางสาวนันท์ยาภรณ์”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ ส.ค.๕๘ – ๓๑ ม.ค.๕๙)
ตามที่ หน่ ว ยงานในสั งกั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ก ารทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ส านั ก งาน
อธิการบดี ประจ าปี การศึกษา ๒๕๕๘ และส่ งผลการด าเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์การพั ฒ นาส านั กงาน
อธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ ส.ค.๕๘ – ๓๑ ม.ค.๕๙) มายังสานักงานอธิการบดี
เรียบร้อยแล้วนัน
ในการนี สานักงานอธิการบดี ขอนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาสานักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ ส.ค.๕๘ – ๓๑ ม.ค.๕๙) (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๔.๑)

๔
จึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารายงานผลการดาเนินงานฯ รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค.๕๘ –
๓๑ ม.ค.๕๙)
มติที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน และมอบทุกหน่วยงานรายงาน
ผลการดาเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์การพัฒ นาส านักงานอธิการบดี รอบ ๑๒ เดือน ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘ (๑ ส.ค.๕๘ – ๓๑ ก.ค.๕๙) ส่งสานักงานอธิการบดีภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
วาระที่ ๔.๒ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ตามที่ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ไ ด้ ร่ ว มกั น วิ เคราะห์ แ ละจั ด ท าแผน
ยุท ธศาสตร์ การพั ฒ นาของหน่ ว ยงาน ปี การศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ ว และได้นาเสนอต่ อ
กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ในโครงการอบรมสั มมนาเชิงปฏิบั ติการ เรื่องการพัฒ นาแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ระยะ ๑๕ ปี (RMUTP Retreat) ระหว่ างวั น ที่ ๓๐ มิ .ย – ๒ ก.ค.๕๙ และ
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแก่ทุกหน่วยงานแล้ว นัน
ในการนี ฝ่ายเลขานุการได้นาจุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์ ของทุกหน่วยงาน ตัวบ่งชีคุณภาพ
สานักงานอธิการบดี และข้อเสนอแนะของกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์เบืองต้น และเตรียมข้อมูล
ประกอบเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี
จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จารณาการจัดท าแผนยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาส านัก อธิการบดี
ปี การศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และกลยุทธ์ของ
สานักงานอธิการบดี ดังนี
จุดแข็ง
จุดอ่อน
S1 มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ประสบการณ์ และมี ค วาม W1 ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรไม่ เท่ า กั น ส่ ง ผลต่ อ
เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
S2 บุ ค ลากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ W2 บุคลากรบางส่วนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ทางานระหว่างหน่วยงาน/นักศึกษาและมีจิตสานึกในการ และการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้บริการ
W3 บุคลากรบางส่วนยังเห็นว่างานประกันคุณภาพ
S3 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงานที่รับผิดชอบ การศึกษาเป็นการเพิม่ ภาระ
อย่างต่อเนื่อง
W4 ภาระงานหลักไม่เสร็จตามกาหนด เนื่องจาก
S4 มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ใน ได้รับมอบหมายงานอื่นฯ นอกเหนือจากภาระงาน
การปฏิบัติงาน
หลักมากเกินไป
S5 ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานมี ค วามสามารถในการก ากั บ W5 มี พื นที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านจ ากั ด ส่ ง ผลต่ อ
ติ ด ตาม ช่ ว ยผู้ ป ฏิ บั ติ งานแก้ ปั ญ หาและร่ว มมื อ ตั ด สิ น ใจ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
W6 ระบบฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศยั งไม่ เป็ น
S6 มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ ปัจจุบัน และยังไม่สามารถนาไปใช้ได้จริงบางระบบ
ที่มีคุณภาพ

๕
โอกาส
O1 มหาวิทยาลัยสนับ สนุ นทรัพยากรและงบประมาณใน
การปฏิ บั ติ ง าน การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
บุคลากร
O2 ผู้ บ ริห ารให้ ความส าคั ญ ต่อภาระงานที่ ป ฏิบั ติ และให้
โอกาสบุคลากรสายสนับสนุนมากขึน
O3 หน่ วยงานภายนอกให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
อย่างดี
O4 มีเครือข่ายความร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง
O5 นโยบายของมหาวิทยาลัยเอือต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
ส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จ
O6 ภาครัฐให้ความสาคัญกับส่วนราชการ
O7 ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนามหาวิทยาลัย

อุปสรรค
T1 อัตรากาลังไม่เพียงพอ
T2 วิกฤติทางการเมืองมีผลกระทบต่อการทางาน
ของบุคลากร
T3 การรับรู้ในเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ
ในเรื่องของงานบริหารจัดการ ระบบค่าตอบแทน
สวัสดิการและแรงจูงใจ
และปริมาณงานส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง
ไม่เต็มกาลังและไม่รักองค์กร
T4 นโยบายมหาวิ ท ยาลั ย ในบางเรื่ อ งไม่ มี ค วาม
ชัดเจน ทาให้ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
T5 มหาวิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก
T6 การเปิดเสรีทางการศึกษาทาให้มีการแข่งขันสูง
T7 กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการไม่
ทันสมัยไม่เอือต่อการปฏิบัติงาน
T8 วิ ก ฤติ เศรษฐกิ จ ท าให้ ก ารจั ด เก็ บ รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัยไม่ตรงตามประมาณการและระยะเวลา
ที่กาหนด

กลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี จานวน ๗ กลยุทธ์ ดังนี
๑. พัฒนาการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรรองรับความเปลี่ยนแปลง
(S1,O1,O4,O6)
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (S4,O5)
๓. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ (S6,O5,O6)
๔. พัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
(W1,W2,O1,O2)
๕. พัฒ นาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
(W3,W4,W5,W6,O1,O2,O3,O4,O5)
๖. สร้างภาพลักษณ์ของสานักงานอธิการบดี (S2,S3,T3,T5,T6)
๗. ทบทวนอัตรากาลังของสานักงานอธิการบดี (W1,W5,T1,T7,T9)
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า สานักงานอธิการบดีจะแต่งตังคณะทางานวิเคราะห์และจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วยผู้อานวยการ
และขอให้ ห น่ ว ยงานเสนอชื่ อ บุ ค ลากรที่ จั ดท าแผนของหน่ ว ยงาน ๑ คน รวมเป็ น ๒ คนต่ อ หน่ ว ยงาน

๖
กาหนดการจัดประชุมคณะทางานฯครังที่ ๑ วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ซึ่งจะมีหนังสือ
เชิญประชุมต่อไป
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นชอบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
และกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี และมอบทุกหน่วยงานส่งรายชื่อผู้ที่ร่วมเป็น คณะทางานวิเคราะห์และ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

