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บันทึกการเร่ืองเลา 
กิจกรรมการถายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู 
การศึกษาดูงานของสถาบันการพลศึกษา 

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผน  มทร.พระนคร 
วันท่ี  11  พฤษภาคม 2553 

ณ   กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คุณเอ้ือ  รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คุณอํานวย รศ.บุษรา สรอยระยา รองอธิการบดีดานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
คุณประสาน ผศ.แกวตา ขาวเหลือง ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 
คุณกิจ  รศ.บุษรา สรอยระยา รองอธิการบดีดานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
  นางจุฬาภรณ ตันติประสงค ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
คุณลิขิต  นางรตนมน จันทรอุทัย นักวเิคราะหนโยบายและแผน 8 ชํานาญการ 

ผูเขารวมกิจกรรม 
1. นายปริวัฒน  วรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา 
2. นายสมชาย  นัยเนตร  สถาบันการพลศึกษา 
3. น.ส.นิตยา  โกมลมาลย สถาบันการพลศึกษา 
4. น.ส.วิกานดา  เตติวัฒน สถาบันการพลศึกษา 
5. น.ส.อัมพิกา  มีเกียรติ  สถาบันการพลศึกษา 
6. น.ส.ศศณัฐ  เขียวอําไพ สถาบันการพลศึกษา 
7. นายสุรสิทธ์ิ  เสียงหวาน สถาบันการพลศึกษา 
8. ผศ.ดร.อมรา  อมรแกว ผูชวยอธิการบดี 
9. ผศ.ดวงแข  สุขโข  ศูนยการจดัการความรู 
10. ผศ.ประเทืองทิพย โรจนวิภาค สํานักประกนัคุณภาพ 
11. นายวีรวุฒิ  อุมานนท หัวหนางานนโยบายและยุทธศาสตร 
12. นายสุพล  เชิดชูพงษ หัวหนางานงบประมาณ 
13. น.ส.ศิรินาถ  สิงหาแกว หัวหนางานวิจยัและประเมินผล 
14. นายรังสรรค  เจะโวะ  หัวหนางานออกแบบกอสราง 
15. น.ส.ศศิขจิต  จุลวิชิต  หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 
16. นิสา   ภูแดง  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 8 ชํานาญการ 
17. นายจรัญ  ถําวาป  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 8 ชํานาญการ 

 
17. นางศิรินารถ/... 
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18. นางศิรินารถ  คําเจริญ  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 6 
19. น.ส.จิราภรณ  พุมไสว  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 6 
20. นางพัชรี  ชุติมาโชติ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 6 
21. น.ส.สงกรานต  เนียมจอย พนักงานพิมพดีด ช้ัน 2 
22. นายณัฐพงศ  รัตนา  วิศวกรไฟฟา 

 
ผูเลา รายละเอียด สรุปความรูท่ีได 

รศ.บุษรา  สรอยระยา 
รองอธิการบดีดานวางแผน
และพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางจุฬาภรณ  ตันติประสงค 
ผูอํานวยการกองนโยบาย
และแผน 
 

-  แนะนํามหาวิทยาลัยโดยนาํเสนอ  วิสัยทัศน  
พันธกิจ  โครงสรางมหาวิทยาลัย  และหนวยงาน
ในสังกัด 
-  นําเสนอ 9 กลยุทธการพัฒนามหาวทิยาลัย 
ระบบคุณภาพของ มทรพ. 
- มหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพเพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานใหไดตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
- มีการรับตรวจจากหนวยงานภายนอกไดแก  สมศ. 
ก.พ.ร. สตง. และ สกอ.  
- นโยบายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  คือให
การประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของการทํางานท่ี
ตองทําอยางตอเนื่อง 
-  มีการจัดทําและประกาศเรื่องกระบวนการจัดทํา
คุณภาพ มทรพ.  ใหบุคลากรรับทราบและปฏิบัติ 
 
- นําเสนอโครงสรางการบริหารงาน  อัตรากําลัง  
และบุคลากรของกองนโยบายและแผน 
   กนผ. แบงออกเปน 5 งาน 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานนโยบายและยุทธศาสตร 
3. งานวิเคราะหงบประมาณ 
4. งานวิจยัและประเมินผล 
5. งานออกแบบกอสราง 
   มีบุคลากรจํานวน 26 คน 
-  นําเสนอภาระหนาท่ีดานงานประกันคุณภาพของ

- ตองดําเนนิงานในเชิง
ยุทธศาสตร  คือใชแผน
ยุทธศาสตรเปนตัวนําการ
ทํางาน 
-  ติดตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษาและแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
- ปฏิบัติงานใหไดตาม
มาตรฐานและกระบวนการ
คุณภาพ  และอยางตอเนื่อง 
-  มีความพรอมในการรับ
ตรวจโดยจัดเก็บหลักฐาน
การดําเนนิงานใหครบ 
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ผูเลา รายละเอียด สรุปความรูท่ีได 
กองนโยบายและแผน 
-   ตัวบงช้ีท่ีกองโยบายและแผนรับผิดชอบ  ไดแก 
1. องค 1 ตัวบงช้ี 1.1 มีการกาํหนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  
แผนดําเนนิงาน  และมีการกาํหนดตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ (สกอ.) 
2. องค 1 ตัวบงช้ี 1.2 รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
(สกอ.) 
3. ตัวช้ีวดั 1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีเช่ือมโยง
กับกับยุทธศาสตรชาติ (สมศ.) 
4. ตัวช้ีวดั 1.4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกัการบรรลุเปาหมายท่ีสะทอนเอกลักษณ 
จุดเนน  รวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตาม พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.) 
5. ตัวบงช้ี 7.8 มีการนําระบบการบริหารความเส่ียง
มาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา(สกอ.) 
6. ตัวบงช้ี 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวบงช้ีและเปาหมายขององคกรสูระดับบุคคล 
(สกอ.) 
-  มีการดําเนินงานตามกระบวนการคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 
- ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. ประชุมบุคลากรเพื่อสรางความเขาใจ  มอบหมาย
ผูรับผิดชอบ 
2. ศึกษาแนวทางและข้ันตอนตามคูมือการประกัน
คุณภาพ 
3. กําหนดแนวทางดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามแผน   
5. ติดตามผล  และรายงานผล 
6. นําผลการดําเนินงานมาใชเปนขอมูลปรับปรุงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ดําเนนิงานตามหลัก 
PDCA 
- ดําเนนิงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 
- มีการรายงานผล  พรอม
หลักฐานการดาํเนินงาน 
- มีการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
- กําหนดเปาหมาย
ดําเนินงานท่ีทาทายข้ึน 
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ผูเลา รายละเอียด สรุปความรูท่ีได 
-  มีหลักฐานการดําเนินงาน  เพื่อท่ีใชรับตรวจ
ประเมิน  ไดแก 
   -  แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ/แผน
ดําเนินงาน  
   -  หนังสือขออนุมัติดําเนนิงาน 
   -  คําส่ังแตงต้ัง 
   -  รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ  
   -  รายงานผลการดําเนินงาน  
   -  รายงานประชุมการพิจารณาผลการดําเนินงาน
ของผูบริหารในวาระตางๆ   
   -  ฯลฯ   

 
 

 

ภาพกิจกรรม 
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ขาวประชาสัมพันธ 
 
 

 

 

หัวเร่ือง : สถาบันการพลศึกษา เยือน มทร.พระนคร ดูงาน KPI 
เนื้อหาขาว 

การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จนติดอันดับ 1 ใน 10 
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สงผลใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภาครัฐและเอกชนสนใจ
ติดตอเขามาศึกษาดูงานจํานวนมาก ลาสุด รศ.บุษรา สรอยระยา รองอธิการบดีดานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
พรอมดวยนางจุฬาภรณ ตันติประเสริฐ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มทร.พระนคร ใหการตอนรับนาย

ปริวัฒน วรรณกลาง รองอธิการบดีฝายวางแผนและพฒันา และคณะเจาหนาท่ีจากสถาบันการพลศึกษา กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา เลือกมาศึกษาการจดัทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาของแผน มทร.พระนคร โดยเฉพาะท่ี

กองนโยบายและแผน ดานการวางแผนและกระบวนการบริหารจัดการ เม่ือเร็ว ๆ นี ้
 
 
  

 


