
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดี ที ่28 มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ประธาน 
๒. นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๓. นายทนงค์  โพธิ    ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์   ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๖. ดร.พัทรียา  เห็นกลาง   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๗. นางสาวจินตนา   คุ้มอยู่    กองกลาง แทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
๘. นางกชพร  เชิดชูพงษ์   กองกลาง 
๙. นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล   กองกลาง 
๑๐. นางทิวาวรรณ   นามจันทร์   กองกลาง 
๑๑. นางจิตรลัดดา  จาดเกิด    กองกลาง 
๑๒. นางสาวฑิฆัฆพร ใจเอ้ือ    กองกลาง 
๑๓. นายสานิตย์  มิอาทร    กองกลาง 
๑๔. นางสาวเนตรทิพย์ กาญจนไพศาสตร์  กองกลาง 
๑๕. นางสุมิตรา  สมประสงค์   กองคลัง 
๑๖. นางกนกภรณ์  กัลณา    กองคลัง 
๑๗. นางสาทิพย์  เส็งลา    กองคลัง 
๑๘. นางศิริมา  อาจนนลา   กองคลัง 
๑๙. นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล   กองคลัง 
๒๐. นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยห้า    กองคลัง 
๒๑. นายสุพล    เชิดชูพงษ์   กองนโยบายและแผน  
๒๒. นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว   กองนโยบายและแผน 
๒๓. นางสาวจุฑาภรณ์ มาแย้ม    กองนโยบายและแผน 
๒๔. นางสาวพลอยลดา โสตะจินดา   กองนโยบายและแผน   
๒๕. นายถิรนันท์  จินตสุนทรอุไร   กองนโยบายและแผน   
๒๖. นางสาววันใหม่  สุกใส    กองบริหารงานบุคคล 
๒๗. นางสาวจันทร์จีรา เทพดนตรี   กองบริหารงานบุคคล     
๒๘. นางสุดารัตน์  จูงใจไพศาล   กองพัฒนานักศึกษา   
๒๙. นางสาวสิริพร  พุ่มไสว    กองพัฒนานักศึกษา 
๓๐. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย    กองสื่อสารองค์กร 
๓๑. นางสาวสมพิศ  ไปเจอะ    กองสื่อสารองค์กร 
๓๒. นางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ ์   กองสื่อสารองค์กร 
๓๓. นางสาวลดาวัลย์ ค าไพรินทร์   กองสื่อสารองค์กร 
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๓๔. นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์    กองศิลปวัฒนธรรม 
๓๕. นางสาวสุรีวัลย ์ ใจงาม    กองศิลปวัฒนธรรม 
๓๖. นายถาวร  อ่อนละออ   กองศิลปวัฒนธรรม 
๓๗. นางสาวจุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์   กองวิเทศสัมพันธ์ 
๓๘. นางสาวจิตติมา  พันธุ์แตง   กองวิเทศสัมพันธ์ 
๓๙. นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา    ส านักประกันคุณภาพ 
๔๐. นางสาววาสนา  สังข์โพธิ์    ส านักประกันคุณภาพ 
๔๑. นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี 
๔๒. นางสาวน้ าทิพย์  วงษ์ตา    ส านักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม   

 
1. นางรตนมน จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ติดราชการ 
2. นางสาวสมจิตต์   มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ติดราชการ   
3. นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา     ติดราชการ 
4. นางวรชัยา   ศรีกาวกุล กองคลัง  ติดราชการ 
5. นางสาวรติวรรณ์ มัณฑศิริ  กองคลัง  ติดราชการ 
6. นางรัชนี ก าเนิดมณี กองคลัง ติดราชการ 
๗. นางสาวศศิขจิต จุลวิชิต กองนโยบายและแผน ลา 
๘. นางนงลักษณ์ ทองนาค  กองบริหารงานบุคคล   ติดราชการ 
๙. นางสาวสายพิณ ใจทน กองบริหารงานบุคคล ติดราชการ 
1๐. นางจริยา ชายหงษ์            กองบริหารงานบุคคล ติดราชการ 
1๑. นางสาวจงดี แม้นเหมือน กองบริหารงานบุคคล ติดราชการ 
1๒. นายอานันต์ โรจนตันติกุล กองบริหารงานบุคคล ติดราชการ 
1๓. นางสาวนันท์ยาภรณ ์ สมิตินันท์ กองบริหารงานบุคคล ลาคลอด 
1๔. นางสาวมัลลิกา วีระสัย  กองพัฒนานักศึกษา ติดราชการ 
1๕. นายชัยพร  รองทอง  กองศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
1๖. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต ส านักงานอธิการบดี ลาคลอด 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนพดล นิลวรรณ กองกลาง 
2. นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม กองคลัง 
3. นางสาวภัธรภัคร จอมแก้ว กองคลัง 
4. นางสาวรัตนา เสมค า กองศิลปวัฒนธรรม 
5. นางสาวเจนจิรา งามมานะ ส านักประกันคุณภาพ 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2559 จากการส ารวจ พบว่า คณะกรรมการส่วนใหญ่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าประชุม วัน
ดังกล่าวได ้ส านักงานอธิการบดีขอแจ้งเลื่อนการประชุม วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้4/2558 วันที่ 18 ตลุาคม 2558  

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาส านักงาน
อธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕๘ วันที่ ๑8 ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงาน   
การประชุม          

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ แบบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 ตามตัวบ่งชี้ของส านักงาน
อธิการบดี 

  ตามที่ส านักงานอธิการบดีได้จัดอบรมสัมมนาโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และ
เกณฑ์การประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
โดยให้หน่วยงานทบทวน/จัดท า เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่หน่วยงานรับผิดชอบและ ส านักงานอธิการบดี
ได้รวบรวมจัดส่งให้วิทยากร เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ดังตารางผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ฯ 
ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2558    

เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ. 

(ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน สอ. 
1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏบิัติตามภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบด ี
กก., กค., กนผ., กบ.,  กพศ., กวส., 

กสอ., กศว., สปภ., 
1.2.1 การพัฒนาการปฏิบตัิงานตามภารกจิของ

กองกลาง 
กก. 
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เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ. (ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

 1.2.2 คณุภาพการปฏิบัติงาน ดา้นการเงิน การ
บัญชี และงานพัสด ุ

กค. 

1.2.3 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

กบ. 

1.2.4 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกอง
นโยบายและแผน 

กนผ. 

1.2.5 การให้บริการนักศึกษา กพศ. 

1.2.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กพศ. 

1.2.7 ระดับความส าเร็จในการพฒันางานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

กวส. 

1.2.8 ระดับความส าเร็จในการพฒันาส่งเสริม
โครงการพิเศษนานาชาต ิ

กวส. 

1.2.9 ระดับความส าเร็จการปฏิบตัิงานสื่อสาร
องค์กร 

กสอ. 

1.2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม กศว. 

1.2.11 การด าเนินงานประกันคณุภาพ สปภ. 

1.3 การบริหารจัดการความเสีย่ง กนผ. 

1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ สอ. 

1.5 ร้อยละความส าเรจ็ของการเตรียมความพร้อมในการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

กบ. 

2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการบรกิาร
ที่มีประสิทธิภาพ 

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

สอ. 

3. บุคลกรมีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการตาม     
สายงาน 

3.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบด ี

กบ. 

3.2 ร้อยละของบุคลากรของส านกังานอธิการบดีที่ไดร้ับ
การสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและ
ทักษะตามสายงาน 

กบ. 

3.3 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือมาตรฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

กบ. 

4. การให้บริการที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการของบุคลากร 

กบ. 

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรยีนด้านการบริการ กบ. 

4.3 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือ
รางวัลที่ไดร้ับการยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

สอ. 

จ านวน  12  ตัวบ่งชี้ 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแบบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

มติที่ประชุม มอบหน่วยงานดูตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ ตามที่วิทยากรได้มีข้อเสนอแนะ    
หากไม่เข้าใจหรือสงสัยให้ประสานส านักประกันคุณภาพภายในวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 หลังจาก
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ไปแล้วหน่วยงานไม่ประสานขอแก้ไขตามข้อเสนอแนะของวิทยากรจะถือว่า
ถูกต้องและย่อมรับใช้ตัวบ่งชี้ตัวนั้น 

วาระท่ี ๔.๒ เป้าหมายคุณภาพส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

จากการจัดอบรมสัมมนาโครงการทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน  
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และได้ก าหนด      
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของส านักงานอธิการบดี และตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์   
การพัฒนามหาวิทยาลัย  (เอกสารประกอบวาระที่ 4.2) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเป้าหมายคุณภาพส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๘   

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเห็นว่าควรปรับตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายดังตารางเป้าหมาย    
คุณภาพส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

 
 

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
(KPI) 

ส านักงานอธิการบดี 

ค่า
เป

้าห
มา

ย 

กอ
งก

ลา
ง 

กอ
งค

ลัง
 

กอ
งน

โย
บา

ยแ
ละ

แผ
น 

กอ
งบ

ริห
าร

งา
นบ

ุคค
ล 

กอ
งพ

ัฒน
าน

ักศ
ึกษ

า 

กอ
งว

ิเท
ศส

ัมพ
ันธ

์ 

กอ
งส

ื่อส
าร

อง
ค์ก

ร 

กอ
งศ

ิลป
วัฒ

นธ
รร

ม 

ส า
นัก

ปร
ะก

ันค
ุณภ

าพ
 

1. ระบบการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ           
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 3 

คะแนน 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏบิัติตาม
ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านกังานอธิการบด ี

3
คะแนน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1.3 การบริหารจัดการความเสีย่ง 3 
คะแนน 

  √       

1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 3 
คะแนน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1.5 การเตรียมความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ 

3 
คะแนน 

   √      

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การบรกิารทีม่ีประสิทธภิาพ 

          

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี 

3 
คะแนน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

 
เป้าหมายคุณภาพ : 
ปีการศึกษา 2558 

 

รหัสเอกสาร SD 01 – 01 
วันท่ีบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2558 
ISSUE 1 
หน้าท่ี 1/2 เอกสารควบคุม 
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3. บุคลกรมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร
จัดการตามสายงาน 

          

3.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบด ี

3 
คะแนน 

   √      

3.2 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีที่
ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการ
บริหารจดัการและทักษะตามสายงาน 

ร้อยละ 
90 

   √      

3.3 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีที่
เข้าสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือมาตรฐาน
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ
30 

 

   √      

4. การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ           
4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัต่อการให้บริการ
ของบุคลากร 

4 
คะแนน 

   √      

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรยีนด้านการ
บริการ 

4
คะแนน 

   √      

4.3 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงานใน
หน่วยงานหรือรางวัลทีไ่ดร้ับการยกย่องจาก
หน่วยงานภายใน/ภายนอก 

2 
หน่วยงาน 
/รางวัล 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป้าหมายคุณภาพส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๘    
ซึ่ งส านักงานอธิการบดีจะด าเนินการปรับแก้และออกหนั งสือแจ้งเวียนหน่ วยงานอีกครั้ ง และ               
มอบกองบริหารงานบุคคล เขียนนิยามของค าว่า “สร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและ
ทักษะตามสายงาน” โดยก าหนดให้เกณฑ์ในการนับ KPI 3.2 ร้อยละของบุคลากรส านักงานอธิการบดีที่
ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและทักษะตามสายงาน อย่างไรและปรับเกณฑ์
ส่งมายังส านักงานอธิการบดี  ส่วน KPI ย่อยของหน่วยงานหากมีข้อสงสัยขอให้ประสานส านักประกัน
คุณภาพภายในวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี ๕.๑ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  ส านักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล



๗ 
 

 

พระนคร โดยท่านอธิการบดีได้เรียนเชิญ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เป็นวิทยากรของโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ส าหรับรายละเอียด
โครงการและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

  -ไม่มี-  

เลิกประชุมเวลา    ๑6.00  น. 

 
 
 
 
 

    นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง (แทน) 
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


