
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ด้วยการประชุมออนไลน์  ผ่านระบบ Google Meet 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 วาระที่ ๑.๑ เรื่องทีป่ระธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ  

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครได้มีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของส านักงานอธิการบดี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิาร และผู้ปฏิบัติงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี  ดังค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๐๙๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ที่แนบท้ายวาระนี้ (เอกสารประกอบวาระที่ 
๑.๑) 
  มติท่ีประชุม ……………………………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................... ................................................................. 

 วาระที่ ๑.๒ เรื่องทีเ่ลขานุการแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
  ............................................................................................................................. ............... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
  มติท่ีประชุม ……………………………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. ......... 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

 วาระที่ ๒.๑ พิจารณาแผน Improvement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้สรุป
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่ง
ส านักงานอธิการบดีได้แจ้งทุกหน่วยงานทราบและน าเข้าผลการประเมินฯเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วนั้น  



ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔ มีมติมอบให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุง ( Improvement Plan) จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ซึ่งหน่วยงานด าเนินการ และส่งมายังส านักงานอธิการบดีเรียบร้อย
แล้ว ดังแนบ (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเหน็ชอบแผน Improvement Plan จากข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มติท่ีประชุม.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. .............................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 วาระที่ ๒.๒ การทบทวนตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีจะด าเนินการจัดท าเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) และได้แจ้งหน่วยงานทบทวน
ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานรับผิดชอบมาล่วงหน้าแล้ว โดยหาก
พิจารณาแล้วหน่วยงานต้องการแก้ไข สามารถแจ้งในการประชุมนั้น 

บัดน้ี ส านักงานอธิการบดีขอเสนอร่างเป้าหมายคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔  (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ดังนี ้
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1. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ            
1.1 การบริหารเพื่อการก ากับติดตามตามพันธกิจของส านักงาน    
     อธิการบดี 

๔ ข้อ √ √ √ √       

2.  การปฏิบัติตามพันธกิจหลักของส านักงานอธิการบดี            
2.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ๕ ข้อ √          
2.2 ร้อยละความส าเร็จของโครงการ Green University ร้อยละ ๘๐ √          
2.3 กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ๓ ข้อ  √         
2.4 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เก่ียวกับการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 
๗ เร่ือง    √       



 
นโยบาย / ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) 
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2.5 การติดตามการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี 

๕ ข้อ   √        

2.6 การให้บริการนักศึกษา ๖ ข้อ     √      
2.7 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๖ ข้อ     √      
2.8 ระดับความส าเร็จในงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ๓ ข้อ      √     
2.9 ระดับความส าเร็จตามพันธกิจของกองสื่อสารองค์การ ๕ ข้อ       √    
2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ๖ ข้อ        √   
2.11 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๕ ข้อ         √  
2.12 ระดับความส าเร็จการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุ ๕ ข้อ          √ 
3. การพัฒนาบุคลากร            
3.1 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

ของส านักงานอธิการบดี 
๔ ข้อ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. ระดับความส าเร็จในการให้บริการของส านักงานอธิการบดี            
4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยต่อการให้บริการของบุคลากร 

ค่าเฉลี่ย 
๔.๐๐ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรียนด้านการบริการ ไม่เกิน ๔ 
เร่ือง 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.3 จ านวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือรางวัลที่
ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

๓  
หน่วยงาน/

รางวัล 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน 
ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มติท่ีประชุม.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



 วาระที่ ๒.๓ พิจารณาตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส านักงานอธิการบด ี

  ส านักงานอธิการบดี ขอเสนอตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของส านักงานอธิการบดี (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๕)  ดังนี ้

 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
จัดเกบ็ข้อมลู เพื่อจัดท ารายงาน SAR ของ
ส านักงานอธิการบด ี

1 มิถุนายน 2564 – 
 31 พฤษภาคม 2565 

(12 เดือน) 

ทุกหน่วยงาน 

หน่วยงานที่ดูแลตัวบง่ช้ีรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  รอบ 10 เดือน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 มิ.ย. 64 – 31 
มี.ค. 65) ด้วยระบบ IQA 

ภายใน 8 เมษายน 
2565 

ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

กองสง่รายงาน SAR ใหส้ านักงานอธิการบดี 
และกรอกเข้าระบบ IQA สอ. ประจ าปี
การศึกษา 2564 

ภายใน 3 มิถุนายน 
2565 

- ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

ส านักงานอธิการบดจีัดท าเล่ม SAR ปี 64 และ
แนวทางแก้ไขปรับปรงุจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (Improvement Plan) ป6ี3 

ภายใน 10 มิถุนายน 
2565 

ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี และ
คณะกรรมการจัดท าเล่ม SAR 

หน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร/หลกัฐาน        
เพื่อรองรับการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบ IQA 

เสร็จสิ้นภายใน 10
มิถุนายน 2565 

ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

น าผลการประเมินเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบด ี

ภายใน 16 มิถุนายน 
2565 

ส านักงานอธิการบด ี

ปรับแก้ไข และตรวจประเมินภายใน  
โดยผู้ประเมินภายใน (ซ้อมตรวจ) 

วันที่ 30 มิถุนายน –    
1 กรกฎาคม 2565 

ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี และ
คณะกรรมการจัดท าเล่ม SAR 

หน่วยงานสง่เอกสารปรับแก้ไขหลังซ้อมตรวจ
ให้ส านักงานอธิการบด ี

ภายในวันที่ 8 
กรกฎาคม 2565 

ทุกหน่วยงาน และส านักงานอธิการบด ี

ส านักงานอธิการบดสี่งเลม่รายงาน SAR       
(ที่มีการปรับแก้ไข) ใหผู้้ตรวจประเมินภายนอก 

ภายในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2565 

ส านักงานอธิการบด ี

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
โดยผู้ประเมินภายนอก 

วันที่ 21 - 22 
กรกฎาคม 2565 

ทุกหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี และ
คณะกรรมการจัดท าเล่ม SAR 

 



การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
น าผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักงานอธิการบด ี

ไม่เกิน 28 กรกฎาคม 
2565 

ส านักงานอธิการบด ี

ส่งผลการตรวจประเมินคุณภาพ 
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 

ไม่เกิน 15 สิงหาคม  
2565 

ส านักงานอธิการบดี และ  
คณะกรรมการจัดท าเล่ม SAR 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของส านักงานอธิการบดี และให้ข้อเสนอแนะ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มติท่ีประชุม.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
......................................................................................................................................... .................................  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

มติท่ีประชุม.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... ................. 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ 

  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

มติท่ีประชุม.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. ......... 
.......................................................................................................................................................................... 


