
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

--------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
   ๑. นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมอืง รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
   ๒. รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
   ๓. ผูช้่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
   ๔. นางจุฬาภรณ์  ตันติประสงค์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
   ๕. นางสาวสมจิตต ์ มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
   ๖. นางวันด ี  ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
   ๗. ผูช้่วยศาสตราจารย์เตือนใจ หลิมตระกูล ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
   ๘. นายทวิช   นามค า   แทนผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
   ๙. นางศรีสุดา   อยู่แย้มศรี ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
 ๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
 ๑๑. นางสาวอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล กองคลัง 
 ๑๒. นายวีรวฒุ ิ  อุมานนท์ กองนโยบายและแผน 
 ๑๓. นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว กองนโยบายและแผน 
 ๑๔. นางศิรินารถ   ค าเจริญ  กองนโยบายและแผน 
 ๑๕. นางสาวจิราภรณ ์ พุ่มไสว  กองนโยบายและแผน 
 ๑๖. นางรตนมน   จันทรอุทัย กองนโยบายและแผน 
 ๑๗. นายอานันต์   โรจนตันติกุล กองบริหารงานบุคคล 
 ๑๘. นางสาวนลิน ี โภคาปกรณ์ กองบริหารงานบุคคล 
 ๑๙. นางสาวนงค์ลักษณ์  สุทธิวานิชยะกุล กองบริหารงานบุคคล  
 ๒๐. นางนงลักษณ์  ทองนาค  กองบริหารงานบุคคล 
 ๒๑. นางสาววันใหม ่ สุกใส  กองบริหารงานบุคคล 
 ๒๒. นางจริยา   ชายหงส์           กองบริหารงานบุคคล  
 ๒๓. นางสาวกานดาภรณ์  จิโรภาส  กองบริหารงานบุคคล 
 ๒๔. นางสาวนันท์ธยาภรณ ์ สมิตินันทน์ กองบริหารงานบุคคล 
 ๒๕. นางสุดารัตน์  วิกิณิยะธนี กองพัฒนานักศึกษา 
 ๒๖. นางสาวน  าทิพย์  วงษ์ตา  กองพัฒนานักศึกษา 
 ๒๗. นางสาวสุพรรษา  อ่ินอ้อย  กองประชาสัมพันธ์ 
 ๒๘. นางสาวสุรวีัลย ์ ใจงาม  กองศิลปวัฒนธรรม 
 ๒๙. นายถาวร   อ่อนละออ กองศิลปวัฒนธรรม 



 ๒ 
 ๓๑. นายเชาวฤทธิ ์ สุขรักษ ์   กองกลาง 
 ๓๒. นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่  กองกลาง 
 ๓๓. นางกชพร   เชิดชูพงษ์ กองกลาง 
 ๓๔. นายสานิตย ์  มิอาทร  กองกลาง 
 ๓๕. นางจิตรลัดดา  จาดเกิด  กองกลาง 
 ๓๖. นางสาวทิฆัมพร  ใจเอื อ  กองกลาง 

ผู้ไม่มาประชุม   

 -  

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ครั งนี เป็นการ  สรุปผล
จากการที่บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ 
ของส านักงานอธิการบดีจากการประชุมครั งที่แล้ว 

 ให้หน่วยงานในสังกัด ทบทวนผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาว่าบรรลุผลตาม
เป้าหมายตัวชี วัดหรือไม่ หากไม่บรรลุให้หน่วยงานก ากับติดตาม และหาแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือ ให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี  ครั งที่ ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

  - 

 

 

 



 ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ ความคิดเห็นจากการทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ของส านักงานอธิการบดี 

  จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ครั งที่      
๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ของ
ส านักงานอธิการบดี ซึ่งที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ของส านักงานอธิการบดี และน าผลที่ได้ในที่ประชุม
ชี แจงให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งสรุปความคิดเห็นได้ดังนี  

  สรุปความคิดเห็นในการพิจารณาวิสัยทัศน์ 
   ๑. ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุน และขับเคลื่อนการด าเนินการของ 
      มหาวิทยาลัยให้บรรลุพันธกิจ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (เห็นด้วย ๑๙ ราย) 
   ๒. เป็นหน่วยงานชั นน าในการบริหารจัดการองค์กร และประสานพันธกิจด้วยการพัฒนา 
      คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (เห็นด้วย ๗๙ ราย) 
   ๓. เป็นหน่วยงานสนับสนุน ประสานพันธกิจ  มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
      (เห็นด้วย ๕ ราย) 
   ๔. เป็นหน่วยงานสนับสนุน และประสานพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาคุณภาพ 
      อย่างต่อเนื่อง (เห็นด้วย ๑๖ ราย) 

สรุปความคิดเห็นในการพิจารณาปรัชญา 
   ๑. สร้างความพึงพอใจในการบริหารจัดการ (เห็นด้วย ๓๒ ราย) 
   ๒. สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร (เห็นด้วย ๘๓ ราย) 

   สรุปความคิดเห็นในการพิจารณาปณิธาน 
   มุ่งม่ันเป็นผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล (เห็นด้วย ๑๒๐ ราย) 

สรุปความคิดเห็นในการพิจารณาพันธกิจ 
   ๑. ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 
   ๒. บริหารจัดการองค์กร และสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  ทั งนี จะน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี และน าไปใช้ในการทบทวน       
แผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ต่อไป  

  มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณา และลงมติ ดังนี  

วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานชั นน าในการบริหารจัดการองค์กร และประสานพันธกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 



 ๔ 
ปรัชญา 

สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร 

 ปณิธาน 
มุ่งม่ันเป็นผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล    

พันธกิจ 
   ๑. ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ  
   ๒. บริหารจัดการองค์กร และสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ทั งนี จะน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีและน าไปใช้ในการทบทวนแผนกลยุทธ์   
ของส านักงานอธิการบดี ต่อไป 

 ๔.๒ ปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

  กองนโยบายและแผนขอเสนอปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
เนื่องจากผู้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี เห็นว่าในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ขาดตัวชี วัดที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัย จ านวน ๓ ตัวชี วัด ดงันี  

๑. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
๒. จ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. จ านวนผลงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 

  ดังรายละเอียดที่แนบ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้กองนโยบายปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

  - ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๐๐  น. 

                                             นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่  
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


