รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
๒. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์
๓. นายทนงค์
โพธิ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง
๖. ดร.พัทรียา
เห็นกลาง
๗. นางสาวจินตนา
คุ้มอยู่
๘. นางกชพร
เชิดชูพงษ์
๙. นางสาวพรทิพย์
ไตรพิทยากุล
๑๐. นางทิวาวรรณ
นามจันทร์
๑๑. นางจิตรลัดดา
จาดเกิด
๑๒. นางสาวฑิฆัฆพร
ใจเอื้อ
๑๓. นายสานิตย์
มิอาทร
๑๔. นางสาวเนตรทิพย์
กาญจนไพศาสตร์
๑๕. นางสุมิตรา
สมประสงค์
๑๖. นางกนกภรณ์
กัลณา
๑๗. นางสาทิพย์
เส็งลา
๑๘. นางศิริมา
อาจนนลา
๑๙. นางสาวอรวรรณ์
ศิริพราหมณกุล
๒๐. นางสาวเนาวรัตน์
สร้อยห้า
๒๑. นายสุพล
เชิดชูพงษ์
๒๒. นางสาวศิรินาถ
สิงหาแก้ว
๒๓. นางสาวจุฑาภรณ์
มาแย้ม
๒๔. นางสาวพลอยลดา
โสตะจินดา
๒๕. นายถิรนันท์
จินตสุนทรอุไร
๒๖. นางสาววันใหม่
สุกใส
๒๗. นางสาวจันทร์จีรา
เทพดนตรี
๒๘. นางสุดารัตน์
จูงใจไพศาล
๒๙. นางสาวสิริพร
พุ่มไสว
๓๐. นางสาวสุพรรษา
อิ่นอ้อย
๓๑. นางสาวสมพิศ
ไปเจอะ
๓๒. นางสาวจุฑามาศ
ฉัตรสุริยาวงศ์
๓๓. นางสาวลดาวัลย์
คาไพรินทร์

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองสื่อสารองค์กร
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
กองกลาง แทน ผู้อานวยการกองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองสื่อสารองค์กร
กองสื่อสารองค์กร
กองสื่อสารองค์กร
กองสื่อสารองค์กร

ประธาน

๒
๓๔. นางสาวกิตตินันท์
๓๕. นางสาวสุรีวัลย์
๓๖. นายถาวร
๓๗. นางสาวจุฑารัตน์
๓๘. นางสาวจิตติมา
๓๙. นางสาวอทัยการณ์
๔๐. นางสาววาสนา
๔๑. นายธนะสิทธิ์
๔๒. นางสาวน้าทิพย์

จันทวงศ์
ใจงาม
อ่อนละออ
เชิดชูพงษ์
พันธุ์แตง
จันเสนา
สังข์โพธิ์
ไชยรัตน์ทอง
วงษ์ตา

กองศิลปวัฒนธรรม
กองศิลปวัฒนธรรม
กองศิลปวัฒนธรรม
กองวิเทศสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์
สานักประกันคุณภาพ
สานักประกันคุณภาพ
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี

จันทรอุทัย
มหัธนันท์
นาครักษา
ศรีกาวกุล
มัณฑศิริ
กาเนิดมณี
จุลวิชิต
ทองนาค
ใจทน
ชายหงษ์
แม้นเหมือน
โรจนตันติกุล
สมิตินันท์
วีระสัย
รองทอง
จันทรเกษมจิต

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองศิลปวัฒนธรรม
สานักงานอธิการบดี

นิลวรรณ
ตันอ่วม
จอมแก้ว
เสมคา
งามมานะ

กองกลาง
กองคลัง
กองคลัง
กองศิลปวัฒนธรรม
สานักประกันคุณภาพ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางรตนมน
2. นางสาวสมจิตต์
3. นางประดิษฐา
4. นางวรชัยา
5. นางสาวรติวรรณ์
6. นางรัชนี
๗. นางสาวศศิขจิต
๘. นางนงลักษณ์
๙. นางสาวสายพิณ
1๐. นางจริยา
1๑. นางสาวจงดี
1๒. นายอานันต์
1๓. นางสาวนันท์ยาภรณ์
1๔. นางสาวมัลลิกา
1๕. นายชัยพร
1๖. นางสาวอรพรรณ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนพดล
2. นายอภิสิทธิ์
3. นางสาวภัธรภัคร
4. นางสาวรัตนา
5. นางสาวเจนจิรา
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลา
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาคลอด
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาคลอด

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2559 จากการสารวจ พบว่า คณะกรรมการส่วนใหญ่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าประชุม วัน
ดังกล่าวได้ สานักงานอธิการบดีขอแจ้งเลื่อนการประชุม วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ 4/2558 วันที่ 18 ตุลาคม 2558

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสานักงาน
อธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕๘ วันที่ ๑8 ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ แบบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 ตามตัวบ่งชี้ของสานักงาน
อธิการบดี
ตามที่สานักงานอธิการบดีได้จัด อบรมสัมมนาโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และ
เกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โดยให้หน่วยงานทบทวน/จัดทา เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่หน่วยงานรับผิดชอบและ สานักงานอธิการบดี
ได้รวบรวมจัดส่งให้วิทยากร เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ดังตารางผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ฯ
ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2558
เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ.
(ใหม่)
1. ระบบการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1.2 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
1.2.1 การพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามภารกิจของ
กองกลาง

ผู้รับผิดชอบ
สอ.
กก., กค., กนผ., กบ., กพศ., กวส.,
กสอ., กศว., สปภ.,
กก.

๔
เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ. (ใหม่)

ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

1.2.2 คุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การ
บัญชี และงานพัสดุ
1.2.3 จานวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
1.2.4 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกอง
นโยบายและแผน
1.2.5 การให้บริการนักศึกษา

กค.

1.2.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.2.7 ระดับความสาเร็จในการพัฒนางานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
1.2.8 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาส่งเสริม
โครงการพิเศษนานาชาติ
1.2.9 ระดับความสาเร็จการปฏิบตั ิงานสื่อสาร
องค์กร
1.2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
1.2.11 การดาเนินงานประกันคุณภาพ
1.3 การบริหารจัดการความเสีย่ ง
1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ

2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ
3. บุคลกรมีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการตาม
สายงาน

4. การให้บริการที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ

กบ.
กนผ.
กพศ.
กพศ.
กวส.
กวส.
กสอ.
กศว.
สปภ.
กนผ.
สอ.

1.5 ร้อยละความสาเร็จของการเตรียมความพร้อมในการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานอธิการบดี

กบ.

3.1 กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของ
สานักงานอธิการบดี
3.2 ร้อยละของบุคลากรของสานักงานอธิการบดีที่ได้รับ
การสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและ
ทักษะตามสายงาน
3.3 ร้อยละของบุคลากรสานักงานอธิการบดีที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือมาตรฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการของบุคลากร
4.2 จานวนเรื่องของการร้องเรียนด้านการบริการ

กบ.

4.3 จานวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือ
รางวัลที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก
จานวน 12 ตัวบ่งชี้

สอ.

สอ.

กบ.
กบ.
กบ.
กบ.

๕
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแบบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติที่ประชุม มอบหน่วยงานดูตัวบ่งชี้ที่รับผิ ดชอบ ตามที่วิทยากรได้มีข้อเสนอแนะ
หากไม่เข้าใจหรือสงสัยให้ประสานสานักประกันคุณภาพภายในวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 หลังจาก
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ไปแล้วหน่วยงานไม่ประสานขอแก้ไขตามข้อเสนอแนะของวิทยากรจะถือว่า
ถูกต้องและย่อมรับใช้ตัวบ่งชี้ตัวนั้น
วาระที่ ๔.๒ เป้าหมายคุณภาพสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
จากการจัดอบรมสัมมนาโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และได้กาหนด
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของสานักงานอธิการบดี และตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบวาระที่ 4.2)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเป้าหมายคุณภาพสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเห็นว่าควรปรับตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายดังตารางเป้าหมาย
คุณภาพสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เป้าหมายคุณภาพ :
ปีการศึกษา 2558

กองวิเทศสัมพันธ์

กองสื่อสารองค์กร

กองศิลปวัฒนธรรม

สานักประกันคุณภาพ

3
คะแนน
3
คะแนน
3
คะแนน
3
คะแนน
3
คะแนน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3
คะแนน

√

√

√

√

√

√

ค่าเป้าหมาย

กองพัฒนานักศึกษา

1.5 การเตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การบริการทีม่ ีประสิทธิภาพ
2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี

กองบริหารงานบุคคล

1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ

กองนโยบายและแผน

1.2 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตาม
ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี
1.3 การบริหารจัดการความเสีย่ ง

กองคลัง

1. ระบบการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

กองกลาง

เอกสารควบคุม

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ตัวบ่งชี้เฉพาะ
(KPI)
สานักงานอธิการบดี

รหัสเอกสาร SD 01 – 01
วันที่บังคับใช้ 1 สิงหาคม 2558
ISSUE 1
หน้าที่ 1/2

√
√

√

√

√

√

√

√

4
คะแนน

√

4
คะแนน
2
หน่วยงาน
/รางวัล

√

สานักประกันคุณภาพ

√

กองศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ
30

กองสื่อสารองค์กร

√

กองวิเทศสัมพันธ์

กองบริหารงานบุคคล

กองนโยบายและแผน

กองคลัง

3
คะแนน
ร้อยละ
90

กองพัฒนานักศึกษา

3. บุคลกรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร
จัดการตามสายงาน
3.1 กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของ
สานักงานอธิการบดี
3.2 ร้อยละของบุคลากรสานักงานอธิการบดีที่
ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการ
บริหารจัดการและทักษะตามสายงาน
3.3 ร้อยละของบุคลากรสานักงานอธิการบดีที่
เข้าสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือมาตรฐาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
4. การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการ
ของบุคลากร
4.2 จานวนเรื่องของการร้องเรียนด้านการ
บริการ
4.3 จานวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานใน
หน่วยงานหรือรางวัลทีไ่ ด้รับการยกย่องจาก
หน่วยงานภายใน/ภายนอก

กองกลาง

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ตัวบ่งชี้เฉพาะ
(KPI)
สานักงานอธิการบดี

ค่าเป้าหมาย

๖

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

มติที่ประชุม เห็ น ชอบเป้ าหมายคุณ ภาพส านั กงานอธิการบดี ปี การศึกษา ๒๕๕๘
ซึ่ ง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี จ ะด าเนิ น การปรั บ แก้ แ ละออกหนั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นหน่ ว ยงานอี ก ครั้ ง และ
มอบกองบริหารงานบุคคล เขียนนิยามของคาว่า “สร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและ
ทักษะตามสายงาน” โดยกาหนดให้เกณฑ์ในการนับ KPI 3.2 ร้อยละของบุคลากรสานักงานอธิการบดีที่
ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน อย่างไรและปรับเกณฑ์
ส่งมายั งส านั กงานอธิการบดี ส่ วน KPI ย่อยของหน่ วยงานหากมีข้อสงสั ยขอให้ ประสานส านักประกัน
คุณภาพภายในวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๕.๑ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณให้ จั ด โครงการอบรมสั ม มนาเชิ ง
ปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

๗
พระนคร โดยท่านอธิการบดีได้เรียนเชิญ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เป็นวิทยากรของโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สาหรับรายละเอียด
โครงการและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
-ไม่ม-ี
เลิกประชุมเวลา ๑6.00 น.

นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง (แทน)
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

