
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ครั้งที่ 1/2562 
วันศุกร์ที่  24 พฤษภาคม  2562  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องพุทธชาด  ชั้น 3 อาคาร 10 
 

ผู้มาประชุม          

๑. นายเกษม    บุตรดี  ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางสาวพิชญาดา  ธานี  ประธานกรรมการ กองกลาง 
๓. นางวาสนา  จักรศรี  ประธานกรรมการ กองพัฒนานักศึกษา 
๔. นางอังคณา  ศิริกุล  กรรมการ 
๕. นางมาลัยวัลย์    อินคำน้อย กรรมการ 
๖. นางนงเยาว์  จารณะ  กรรมการ 
๗. นางสุพัตรา  สุคนชาติ กรรมการ 
๘. นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น  กรรมการ 
๙. นางนวพร  อัคศรี  กรรมการ 
๑๐. นายพงศกร  หาแก้ว  กรรมการ 
๑๑. นางสาวรัตติกร  พรมคำ  กรรมการ 
๑๒. นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี กรรมการ 
๑๓. นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล  กรรมการและเลขานุการ กองกลาง 
๑๔. นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา กรรมการและเลขานุการ กองนโยบายและแผน 
๑๕. นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กองกลาง 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
๑. นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ  กรรมการ 
๒. นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กองนโยบายและแผน 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
- 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
   นายเกษม  บุตรดี  เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เมื่อครบองค์

ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1ปฏิทิน... 
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    1.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (1 กรกฎาคม 
2561 – 31 มิถุนายน 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

นายเกษม  บุตรดี  ประธานในที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยฝ่ายเลขานุการได้เสนอ
ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (1 กรกฎาคม 2561 – 31 มิถุนายน 2562) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามปฏิทิน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารระเบียบวาระท่ี ๑.1) 
 ที่ประชุม รับทราบ 

1.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561  
(1 กรกฎาคม 2561 – 31 มิถุนายน 2562) สำนักงานอธิการบดี 

 นายเกษม  บุตรดี  ประธานในที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ
ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561 (1 กรกฎาคม 2561 – 31 มิถุนายน 2562) 
สำนักงานอธิการบดี ให้สามารถเพ่ิมเติมได้ โดยแจ้งให้ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารระเบียบวาระท่ี ๑.2) 
 ที่ประชุม  รับทราบ  

1.3 ปฏิทินย่อยการดำเนินงานประกันคณภาพสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 
2561 (1 กรกฎาคม 2561 – 31 มิถุนายน 2562) สำนักงานอธิการบดี  
  นายเกษม  บุตรดี  ประธานในที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ
ปฏิทินย่อยการดำเนินงานประกันคณภาพสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 (1 กรกฎาคม 2561 – 31 
มิถุนายน 2562) สำนักงานอธิการบดี โดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เพิ่มกิจกรรมกระบวนการทำงาน และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประจำเดือนมิถุนายน จัดทำ 4 ขั้นตอนอ้างอิงปฏิทินของมหาวิทยาลัย คือ  

1. การวางแผนและปรับปรุงแผนการดำเนินการ (Plan)  
2. ดำเนินงานตามแผนงานที่วางได้ (DO) 
3. ประเมินคุณภาพการศึกษา (Check) 
4. หน่วยงานทุกระดับจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินและนำผลการ

ประเมินไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป (Act) 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารระเบียบวาระท่ี ๑.3) 

 ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   นายเกษม  บุตรดี  ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมจัดทำรายงานการ
ประชุมสรุปแยกจากท่ีประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
   ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนือง - 
ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  สำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 นายเกษม  บุตรดี ประธานในที ่ประชุม เสนอเพื ่อทราบ  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2560 
ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 โดยตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสินผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ การสัมภาษณ์
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เป็นต้น  

สำหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า สำนักงานอธิการบดีมีการดำเนินการ
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ มี คะแนนเฉลี่ย 4.90 อยู่ในการ
ดำเนินงานระดับดีมาก ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ดำเนินการดังนี้ 

1. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในวงรอบปีการศึกษา 2560 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2. ติดตามผลการดำเนินการรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR ) 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2561  ตามรอบประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2561 

   นายเกษม  บุตรดี ประธานในที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณา กรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2561 และได้มอบหมายให้เลขาที่ประชุม จัดทำร่างคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 จัดส่งเป็นข้อมูลแปลงไฟล์เป็น pdf ให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
เพ่ือดำเนินการต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
   ที่ประชุม รับทราบ 

5.2 ผู้จัดเก็บรวบรวม/จัดทำรายงานผลการดำเนินตัวบ่งชี้เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 

 นายเกษม  บุตรดี ประธานในที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยเลขานุการที่ประชุม
จัดทำ ข้อมูลผู้จัดเก็บรวบรวม/จัดทำรายงานผลการดำเนินตัวบ่งชี้เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงาน
อธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 มอบหมายเลขานุการที่ประชุมดำเนินการปรับแก้ข้อมูล ดังนี้ 
 
 องค์ประกอบ... 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดตัว

บ่งชี้ 
ผู้กำกับตัวช้ีวัด  

ผู้จัดเก็บรวบรวม / จัดทำ

รายงานการดำเนินงาน  

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ 

 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

I P O  

นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา 

 

 

นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ 

นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี 

 

 /  

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร  /  นางสาวพิชญาดา  ธานี 

 

นางสาวอังคณา ศิริกุล 

นางสุพัตรา สุคนธชาติ 

นางสาวรัตติกร  พรมคำ 

นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา 

นางสาวสุกัญญา   ลามคำ 

นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ 

นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ 

นางศิริปภาวี  วิชาชาต ิ

นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี 

นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 

2.2 การบริการนักศึกษาระดับ 

     ปริญญาตรี 

 /  นางวาสนา  จักรศรี นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ 

นายนิรุตย์  วิชาชาติ 

นางสาวบุษกร ถานทองดี 

นางเกศนรินทร์  อัยกร 

นางสาวศันสนีย์  สุดทอง 

นางสาวภาวิณี  สีมา 

นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 

 

องค์ประกอบ... 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดตัว

บ่งชี้ 
ผู้กำกับตัวช้ีวัด  

ผู้จัดเก็บรวบรวม / จัดทำ

รายงานการดำเนินงาน  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

3.1 การพัฒนาสถาบันสู่ 

     สถาบันเรียนรู้   

 /  นางสาวพิชญาดา  ธานี 

 

นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล 

นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุล 

นายฤทธิไกร  สุทธิ 

นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ 

นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

 

3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ 

     บริหารและการตัดสินใจ 

I P O  

นางสาวพิชญาดา  ธานี 

 

นางสาวอังคณา ศิริกุล 

นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ 

นางศิริปภาวี  วิชาชาติ 

นายภาณุวัฒิ  ศักดิ์ดา 

นายสายัณห์   พ่อครวงค์ 

นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี 

นายบัณฑิต ศิริวัฒน์ 

 /  

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง  /  นางสาวพิชญาดา  ธานี 

นางวาสนา  จักรศรี 

นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล 

นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ 

นางนุชนารถ พิมกร 

นายพงศกร  หาแก้ว     

นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 

3.4 การปฏิบัติตามบทบาท 

หน้าที่ของผู้อำนวยการ 

สำนักงานอธิการบดี 

  / นายเกษม  บุตรดี นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ 

นางศิริปภาวี  วิชาชาติ 

 

3.5 ร้อยละของหัวหน้างานสาย

สนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนา

สมรรถนะทางการบริหาร 

  / นางสาวอังคณา ศิริกุล นางสุพัตรา สุคนธชาติ 

นางสาวรัตติกร  พรมคำ 

  

องค์ประกอบ... 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดตัว

บ่งชี้ 
ผู้กำกับตัวช้ีวัด  

ผู้จัดเก็บรวบรวม / จัดทำ

รายงานการดำเนินงาน  

3.6 ระบบและกลไกการพัฒนางาน

สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

 /  นายภาณุวัฒิ  ศักดิ์ดา 

 

นายสายัณห์  พ่อครวงค์ 

นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี 

3.7 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

  / นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ 

 

นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล 

นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ 

นางศิริปภาวี  วิชาชาติ 

นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 

3.8 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ที่ได้รับความก้าวหน้าตามสายงาน

ประเภทผู้บริหาร 

 /  นางสาวอังคณา  ศิริกุล 

 

 

นางสุพัตรา สุคนธชาติ 

นางสาวรัตติกร  พรมคำ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

I P O  

นางมาลัยวัลย์ อินคำน้อย 

นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น 

 

 

นางนวพร  อัคศรี 

นางสาวสุกัญญา   ลามคำ 

นายจารุวิทย์ ลังภูล ี

นายภาณุวัฒิ  ศักดิ์ดา 

นางสาวนพวัลย์  ฝ่ายเทศ 

นายสมศักดิ์   อามาตร์สมบัติ 

 /  

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5.1 ระบบและกลไกการ 

     ประกันคุณภาพการศึกษา 

     ภายใน 

 /  นางสาวพิชญาดา  ธานี นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น 

นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล 

นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ 

นางศิริปภาวี  วิชาชาติ 

นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 

รวม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 

    
จึงเรียนมา... 
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   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
   มติที่ประชุม  รับทราบเห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 

   - 

เลิกประชุม 12.00 น. 

    
 
 
       
 

 

 

 

 

(นายเกษม  บุตรดี) 
ประธานคณะกรรมการ 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
(นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์) 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


