รายงานการประชุม
คณะทํางานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปการศึกษา 2552
ครั้งที่ 1/2552
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 9.15 น.
ณ หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล
……………………………………………..
รายนามคณะทํางานที่เขาประชุม
1. นางสลิลทิพย
2. นายพิบลู ย
3. นางพรเพ็ญ
4. นางชุติมา
5. นางสาวรุงนภา
6. นายสมศักดิ์
7. นายจุติ
8. นางสาวขอพรชนก
9. นางสาวกัญญารัตน

รุงโรจนทรัพย
นาคสีดี
ผลสวัสดิ์
เพชรรักษ
ปกษี
หิรัญลลิต
ลิขิตพงศธร
เรือนดวง
เพ็ญศศิธร

รายนามคณะทํางานที่ลาประชุม
1. นางพรรณี
ขันธหัตถ

ที่ปรึกษา
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

ประธานคณะทํางาน

เวลา 9.15 น.
นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย ที่ปรึกษาคณะทํางานการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปการศึกษา 2552 ไดกลาวเปดการประชุมและ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักทะเบียนฯ ตามคําสัง่ สทป.
ที่ 2/2552 เรื่อง แตงตัง้ คณะทํางานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักทะเบียน
และประมวลผล ประจําปการศึกษา 2552 ใหทปี่ ระชุมรับทราบ
เปดประชุม

ที่ประชุม :

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 เรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ประจําปการศึกษา 2552
นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย ที่ปรึกษาคณะทํางานฯ ไดเสนอตอที่ประชุม
พิจารณา เรือ่ ง การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักทะเบียนฯ ประจําปการศึกษา
2552 ซึ่งมีองคประกอบ/ตัวบงชี้ที่สาํ นักทะเบียนฯ จะตองดําเนินการในปการศึกษา 2552 ไดแก
องคประกอบที่ 1, 7, 8, 9 รวมทั้งสิน้ 25 ตัวบงชี้ คณะทํางานฯ ไดรวมกันพิจารณาเนื้อหาของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักฯ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กาํ หนด จึงเห็นควรแบง
หนาที่ความรับผิดชอบใหคณะทํางานฯ แตละทานติดตามผลการดําเนินการตามตัวบงชีท้ ี่ไดรับ ดังนี้
ตารางตังบงชี้คณ
ุ ภาพตามภารกิจของสํานักทะเบียนและประมวลผล
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน
ตัวบงชี้ 1.1
มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา กลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจของหนวยงาน
ตัวบงชี้ 1.2
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1
ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสามารถผลักดันใหหนวยงาน
มีศักยภาพในการแขงขัน
ตัวบงชี้ 7.3
มีการพัฒนาหนวยงานสูการเรียนรู
ตัวบงชี้ 7.4
มีระบบและกลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ 7.5
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ

ผูรับผิดชอบ
พิบูลย

พิบูลย
พรรณี
รุงนภา
พรรณี
รุงนภา
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ตัวบงชี้ 7.8
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ 7.8.1 การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
ตัวบงชี้ 7.10.1 มีระบบและกลไกการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน
ตัวบงชี้ 7.10.3 รอยละของความพึงพอใจในคุณภาพของงานบริการ
ตัวบงชี้ 7.11.1 การรับนักศึกษาใหม
ตัวบงชี้ 7.11.2 ความรูความเขาใจและมีสวนรวมในการรับนักศึกษาใหม
ตัวบงชี้ 7.12.1 มีระบบและกลไกในการจัดทําใบปริญญาบัตร
ตัวบงชี้ 7.12.2 มีระบบและกลไกในการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาใหม
ตัวบงชี้ 7.12.3 รอยละของความถูกตองในการเปดรายวิชาที่เปดสอนในรอบปการศึกษา
ตัวบงชี้ 7.12.4 รอยละของความถูกตองของรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ 7.12.5 ประสิทธิภาพในการจัดที่นั่งสอบ
ตัวบงชี้ 7.12.6 มีระบบงานสารบรรณที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ 7.12.7 รอยละของความถูกตองของเอกสารรับรองผลการศึกษา
ตัวบงชี้ 7.12.8 รอยละของความถูกตองของการบันทึกเกรด
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ 8.1.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 9.1
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา
ตัวบงชี้ 9.1.2 การดําเนินกิจกรรม 5ส.
ตัวบงชี้ 9.3
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ 9.3.1 รอยละของการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เสนอ
ใหหนวยงานปรับปรุง

ที่ประชุม :

พรเพ็ญ
ชุติมา
พิบูลย
พิบูลย
ขอพรชนก
ขอพรชนก
ขอพรชนก
กัญญารัตน
รุงนภา
ชุติมา
จุติ
พรเพ็ญ
ชุติมา
ชุติมา
พรเพ็ญ

กัญญารัตน
พรเพ็ญ
จุติ
สมศักดิ์

มีมติเห็นชอบ

4.2 เรื่องการการจัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักทะเบียน
และประมวลผล ประจําปการศึกษา 2552
นางสลิลทิพย รุง โรจนทรัพย ที่ปรึกษาคณะทํางานฯ ไดเสนอตอที่ประชุม
พิจารณา เรื่อง การจัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป
การศึกษา 2552 ซึ่งไดเสนอแนะกรอบแนวทางในการจัดทําแผนฯ โดยเนนใหรปู แบบการจัดทําแผน
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ประกันคุณภาพฯ เพื่อใหเปนตนแบบและใหเปนไปทิศทางเดี่ยวกันในการจัดทําแผนดานตางๆ ภายใน
สํานักทะเบียนฯ ตอไป และที่ประชุมฯ ไดมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานดานประกันคุณภาพฯ
โดยใหไดรับผลการประเมินในระดับคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯในระดับ ดีมาก
และผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ไดไมนอยกวารอยละ 90 โดย
มีกิจกรรม/การประชุมตามแผนเปน 14 หัวขอ และมีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน ตั้งแต
มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553 นอกจากนี้ประธานในที่ประชุมฯ ไดแจงวากองประกันคุณภาพ
การศึกษาไดมีบันทึกใหทุกหนวยงานจัดสงแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551 โดยใหจัดสงกองประกันคุณภาพฯ
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
ที่ประชุม :

มีมติเห็นชอบ

4.3 เรื่องผลการประเมินรายตัวบงชีข้ องสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2551
นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย ที่ปรึกษาคณะทํางานฯ ไดเสนอตอที่ประชุม
พิจารณา เรือ่ ง ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ของ สกอ.
และตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย) ประจําปการศึกษา 2551 ตามองคประกอบที่ 1, 7, 8, 9 รวมทั้งสิน้
25 ตัวบงชี้ ซึ่งมีผลคะแนนประเมินตนเองของหนวยงานและคะแนนประเมินกรรมการไดคะแนนเทากัน
ทุกตัวบงชี้ จึงขอคณะทํางานฯ ทุกคนพยายามรักษาคุณภาพของงานและพัฒนาตัวบงชี้ดงั กลาวให
สูงขึ้นกวาเดิม สวนตัวบงชีท้ ี่ 7.8,7.12.2,7.12.6 ไดกําชับใหชวยกันดูแลและเรงพัฒนาผลการดําเนินงาน
ใหมีระดับคุณภาพที่สงู ขึ้นกวาปที่ผานมาดวย
ที่ประชุม :

มีมติเห็นชอบ

4.4 เรื่องรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ประจําปการศึกษา 2551
นางสลิลทิพย รุงโรจนทรัพย ที่ปรึกษาคณะทํางาน ฯ ไดเสนอตอที่ประชุม
พิจารณา เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําป
การศึกษา 2551 (1 มิถนุ ายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) หนาที่ 13 – 14 องคประกอบที่ 7 การ
บริหารและการจัดการ และองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ไมมีจุดออนแตคณะกรรมการ
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ประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานไดใสแนวทางแกไขไว จึงขอใหคณะทํางานการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักทะเบียนฯ จัดทําบันทึกถึงกองประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ขอความชัดเจนในประเด็นดังกลาว
ที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ 5

ปดประชุม

มีมติเห็นชอบ

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

เวลา 11.00 น.

นางสาวกัญญารัตน เพ็ญศศิธร
คณะทํางานและเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม
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