
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๑๐  เมษายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

--------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ประธาน 
๒. นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๕. นางรตนมน  จันทรอุทัย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๖. นางประดิษฐา  นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
๗. นางสาวรุ่งฤทัย  ร าพึงจิต  ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา  กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๙. นายทนงค์  โพธิ  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๑๐. นางสาวกิ่งกาญจน์ พิจักขณา ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๑. นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยฟ้า  กองคลัง 
๑๒. นางกชพร  เชิดชูพงษ์ กองกลาง 
๑๓. นายเชาวฤทธิ์  สุขรักษ์  กองกลาง  
๑๔. นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่  กองกลาง    
๑๕. นายสุพล  เชิดชูพงษ์ กองนโยบายและแผน   
๑๖. นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว กองนโยบายและแผน 
๑๗. นางสาวจิราภรณ์ พุ่มไสว  กองนโยบายและแผน 
๑๘. นางสาวพลอยลดา โสตะจินดา กองนโยบายและแผน 
๑๙. นางสาวนวรัตน์  การะเกษ กองนโยบายและแผน 
๒๐. นางนงลักษณ์  ทองนาค  กองบริหารงานบุคคล 
๒๑. นางจริยา  ชายหงษ์          กองบริหารงานบุคคล 
๒๒. นางสาวเรณู  เหมือนเอ่ียม กองบริหารงานบุคคล 
๒๓. นางสาวอรณัฐ  เหมือนพะวงศ์ กองบริหารงานบุคคล 
๒๔. นางสาววันใหม่  สุกใส  กองบริหารงานบุคคล 
๒๕. นางสาวสายพิณ ศรีครอบ  กองบริหารงานบุคคล  
๒๖. นางสุดารัตน์  จูงใจไพศาล กองพัฒนานักศึกษา   
๒๗. นางสาวมัลลิกา  วีระสัย  กองพัฒนานักศึกษา   
๒๘. นางสาวสิริพร  พุ่มไสว  กองพัฒนานักศึกษา 

           ๒๙.นาง... 



 ๒ 
๒๙. นางสาวสุพรรษา อ่ินอ้อย  กองประชาสัมพันธ์   
๓๐. นางสาวสมปรารถนา สุขสละ  กองศิลปวัฒนธรรม  
๓๑. นางสาวอทัยการณ์ จันเสนา  ส านักประกันคุณภาพ 
๓๒. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต ส านักงานอธิการบดี 
๓๓. นายธนะสิทธิ์  ไชยรัตน์ทอง ส านักงานอธิการบดี 
๓๔. นางสาวน  าทิพย์  วงษ์ตา  ส านักงานอธิการบดี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางกนกภรณ์  กัลณา  กองคลัง 

ผู้ไม่มาประชุม   
๑. นางสาวอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล กองคลัง    ติดราชการ 
๒. นางสาวศศิขจิต  จุลวิชิต  กองนโยบายและแผน  ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี   

  ส านักงานอธิการบดีขอต้อนรับผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพคนใหม่ คือ อาจารย์กิ่ง
กาญจน์ พิจักขณา และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์เพ่ือการ
พัฒนาส านักงานอธิการบดีจนเป็นผลส าเร็จ ซึ่งน ามาพิจารณาอีกครั งในวันนี  เพ่ือสรุปผลให้สมบูรณ์  

พร้อมทั งแจ้งให้ทราบว่า ในวันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมีการจัด
โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ ครั งที่ ๘ ศูนย์เทเวศร์ ณ ห้องประชุมชั น ๖ อาคารใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
ขอให้ทุกท่านเข้าให้ตรงเวลา ซึ่งกองกลางจะจัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงาน และจะมีการจัดโครงการสัมมาทิฐิ  
ครั งที่ ๑๐ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ซึ่งทางส านักงานอธิการบดีจะท าหนังสือแจ้ง
หน่วยงานในภายหลัง 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี  ครั งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการ
ประชุม ครั งที่ ๒/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงาน        
การประชุม          



 ๓ 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี  หน้าที่ ๑ ล าดับที่ ๑๕ ตัดออก 
เนื่องจากซ  ากับล าดับที่ ๕ และ หน้าที่ ๕ ย่อหน้าที่ ๔  แก้จากค าว่า “กองบริหารงาบุคคล” เป็น “กอง
บริหารงานบุคคล” และตัดข้อความวรรคสุดท้ายในย่อหน้าที่ ๔ ตั งแต่ค าว่า “ซึ่งถ้าเก็บ....” ออก 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 วาระท่ี ๓.๑ การทบทวนแบบประเมินต่างๆ ภายในส านักงานอธิการบดี 

  ตามที่ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั งที่ ๑/๕๗ ในวาระที่ ๕.๒ การ
ทบทวนแบบประเมินของส านักงานอธิการบดี มีมติมอบหน่วยงาน ๔ หน่วยงานด าเนินการ คือ กองกลาง 
กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี และส านักประกันคุณภาพร่วมกันหาข้อสรุป ส านักประกัน
คุณภาพ คือ ผศ.สุใจ พรเจิมกุลได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี ครั งที่ ๑/๕๗ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ (อาจารย์       
กิ่งกาญจน์ พิจักขณา) แจ้งว่าในปีการศึกษาหน้า มหาวิทยาลัยจะตั งคณะกรรมการปรับแบบประเมินใน
ภาพรวมให้เป็นแนวทางเดียวกัน และไม่ซ  าซ้อน  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี ๔.๑ การจัดท าตัวบ่งชี ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ด้านงานบริหารทั่วไป เพ่ือประกาศใช้ร่วมกัน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีได้มีการจัดโครงการทบทวนตัวบ่งชี  ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์
การประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ และวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปในการจัดท าตัวบ่งชี ตามภารกิจหลัก ด้านงาน
บริหารทั่วไป 

ส านักงานอธิการบดีได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ประวิชพราหมณ์ เป็นวิทยากร และ
เชิญผู้ปฎิบัติงานด้านงานบริหารทั่วไปของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ร่วมปรึกษาหารือและ
หาข้อสรุปในการจัดท าตัวบ่งชี ตามภารกิจของหน่วยงาน ด้านบริหารทั่วไป เพ่ือประกาศใช้ร่วมกันในทุก
หน่วยงานในสังกัด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



 ๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๕.๑ การสรุปผลจากการจัดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์
การพัฒนาส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๗ 

  ตามที่ ส านักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผน  
กลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๗ และได้จัดท าสรุปผลจาก
การทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี และผังการเชื่อมโยงแสดงการเปรียบเทียบแผน     
กลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) กับผลการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗  

  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาพบว่า สิ่งที่ได้จากการอบรมสัมมนาต้องทบทวนอย่าง
ละเอียดอีกครั ง เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์มากเกินไป อาจรวบให้น้อยลง เพ่ือให้วัดผลง่ายขึ น ควร
แยกโครงการที่จะท า ให้มีโครงการเชิงกลยุทธ์และโครงการปกติ  ซึ่งส านักงานอธิการบดีแจ้งว่าจะมีการตั ง
คณะท างานขึ น เพ่ือวิเคราะห์ให้แผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ น 

มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณามอบทุกหน่วยงานส่งรายชื่อคณะท างานเพ่ือ
ส านักงานอธิการบดีจัดท าค าสั่งแต่งตั ง ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เพ่ือจัดประชุมในวันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๕๗ 

 วาระที่ ๕.๒ การติดตามความก้าวหน้าการรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน  

  ตามที่ ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ โดยมีการถ่ายทอดและน าแผนไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั งมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี  ได้ครบก าหนดไตรมาสที่ ๒ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๕๖ – มี.ค. ๕๗) ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗ แล้ว ส านักงานอธิการบดีได้ติดตามผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน พบว่าโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานบางโครงการไม่ตรงกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย 
ทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๗ แล้ว  

   จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
๑. ปรับแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๒. รายงานผลตามแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๕๖ – มี.ค. ๕๗) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒) 
กองนโยบายและแผน ได้ชี แจงตารางติดตามความก้าวหน้าการรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ 

ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ การรายงานผลส าเร็จ ถ้าใช้เงิน มีการด าเนิการก็ใส่
รายละเอียดลงในฟอร์มด้วย ถ้าหน่วยงานมีการปรับแผนกลยุทธ์ ให้เขียนแก้ลงในฟอร์มที่จะส่งส านักงาน
อธิการบดี เพ่ือส านักงานอธิการบดีด าเนินการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป 



 ๕ 
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณามอบทุกหน่วยงานปรับแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั งรายงาน
ผลตามแผนกลยุทธ์รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มายังส านักงานอธิการบดีภายในวันที่ 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 วาระท่ี ๖.๑ โครงการอบรมผู้ตรวจ สายสนับสนุน 

ส านักประกันคุณภาพได้รับอนุมัติงบประมาณด าเนินการจัดอบรมโครงการอบรมผู้ประเมิน 
ซึ่งแต่เดิมกลุ่มเป้าหมายคือ สายวิชาการ จ านวน ๔๐ คน อบรมโดยใช้เกณฑ์ของสกอ. แต่เนื่องจากสกอ.มี
ก าหนดเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส านักประกันคุณภาพและรองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและประกันคุณภาพ จึงเห็นว่าไม่ควรอบรมเกณฑ์เดิม และเม่ือเกณฑ์ใหม่ยังไม่มีการประกาศใช้ จึงมี
ความเห็นว่าควรเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เป็นอบรมบุคลากรในสถาบัน/ส านัก/กอง โดยใช้เกณฑ์และพื นที่ฝึก
ของส านักงานอธิการบดี โดยส านักงานอธิการบดีสามารถนับเป็นการซ้อมตรวจของส านักงานอธิการบดี
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงมุมมองของผู้ตรวจ และสามารถน ามา
ปรับใช้ในการเขียนอธิบายตัวบ่งชี  ทั งนี ขึ นอยู่กับบุคลากรที่ส่งเข้าร่วมอบรมโครงการฯ 

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าช่วงเวลาที่จัดอบรมโครงการฯช่วงเวลาไม่
สอดคล้องกับตารางก าหนดระยะเวลารายงานผลของส านักงานอธิการบดี 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเสียงส่วนมากเห็นชอบ 

จ านวน ๒๒/๒๐ เสียง ให้จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสายสนับสนุน  โดยใช้พื นที่และเกณฑ์ของส านักงาน
อธิการบดี และขอให้ส านักประกันคุณภาพแจ้งก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน  ของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือส านักงานอธิการบดีจะก าหนดวันตรวจให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 วาระท่ี ๖.๒ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลแจ้งเรื่องที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท าสถิติผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) ซึ่งผลปรากฎออกมาว่าจ านวนผู้ใช้ระบบฯ ภายใน
ส านักงานอธิการบดีมีจ านวนน้อยมาก และจ านวนผู้ที่ใช้มีทั งที่ลาออกและรายชื่อที่ไม่พบในระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRM) ซึ่งข้อมูลสถิติดังกล่าวเป็นข้อมูล ๔ ปีย้อนหลัง จึงไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ 
และในขณะนี  หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีการใช้แค่ส่วนงานสารบรรณ ไม่ได้เปิดใช้ภายใน
หน่วยงาน ทั งที่นโยบายของมหาวิทยาลัยให้ใช้ทั่วทั งองค์กร ซึ่งจากการสอบถาม ทราบว่าใช้ระบบเพ่ือลด
ปริมาณกระดาษ แต่เอกสารบางประเภทก็ยังต้องใช้กระดาษด้วย  

และผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลฝากทุกหน่วยงานดูแลข้อมูล อย่าให้ข้อมูลออกไป
โดยไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การน าผลย้อนหลัง ๔ ปีมาเป็นสถิติ 
และอยากจะฝากกองกลางประสานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องการปรับระบบให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 ๖ 
ซึ่งผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ ให้ข้อมูลว่าทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯพบ

ปัญหา คือ บุคลากรภายในคณะไม่ทราบว่าทุกคนต้องเปิดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc และการจะ
เปิดเข้าระบบได้ต้องมี password จากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจะเปิดได้ 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณามอบหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน
แจ้งบุคลากรภายในหน่วยงานให้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc ให้เป็นประโยชน์ และมอบ
กองกลางประสานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดความชัดเจนในการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ถ้าต้องการลดปริมาณการใช้กระดาษ ต้องก าหนดประเภทหนังสือที่
ไม่ต้อง Print และก าหนดให้บุคลากรต้องเปิดระบบดูทุกเช้า เป็นต้น 

เลิกประชุมเวลา    ๑๐.๔๐  น. 
 

  นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต 
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


