
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา สํานักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

เม่ือวันพฤหสับดีที่ ๖ มกราคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุรพีพัฒน์  ชั้น ๓ อาคารสาํนักงานอธิการบดี 

--------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
   ๑. นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
   ๒. รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
   ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ ผู้อํานวยการกองกลาง 
   ๕. นางจุฬาภรณ์  ตันติประสงค์ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
   ๖. นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท ์ ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
   ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้อํานวยการกองคลัง 
   ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ หลิมตระกูล ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
   ๙. นายทวิช   นามคํา   แทนผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
 ๑๐. นางศรีสุดา   อยู่แย้มศร ี ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
 ๑๒. นางสาวอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล กองคลัง 
 ๑๓. นายวีรวุฒิ   อุมานนท์ กองนโยบายและแผน 
 ๑๔. นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว กองนโยบายและแผน 
 ๑๕. นางศิรินารถ   คําเจริญ  กองนโยบายและแผน 
 ๑๖. นางสาวจิราภรณ์  พุ่มไสว  กองนโยบายและแผน 
 ๑๗. นางรตนมน   จันทรอุทัย กองนโยบายและแผน 
 ๑๘. นายอานันต์   โรจนตันติกุล กองบริหารงานบุคคล 
 ๑๙. นางสาวนลินี  โภคาปกรณ์ กองบริหารงานบุคคล 
 ๒๐. นางสาวนงค์ลักษณ ์  สุทธิวานิชยะกุล กองบริหารงานบุคคล  
 ๒๑. นางนงลักษณ์  ทองนาค  กองบริหารงานบุคคล 
 ๒๒. นางสาววันใหม ่  สุกใส  กองบริหารงานบุคคล 
 ๒๓. นางจริยา   ชายหงษ์           กองบริหารงานบุคคล  
 ๒๔. นางสาวกานดาภรณ์  จิโรภาส  กองบริหารงานบุคคล 
 ๒๕. นางสุดารัตน์  วิกิณิยะธนี กองพัฒนานักศึกษา 
 ๒๖. นางสาวนํ้าทิพย์  วงษ์ตา  กองพัฒนานักศึกษา 
 ๒๗. นางสาวสุพรรษา  อ่ินอ้อย  กองประชาสัมพันธ์ 

 ๒๘. นางสาวสุรีวัลย์  ใจงาม  กองศิลปวัฒนธรรม 
 ๒๙. นายถาวร   อ่อนละออ กองศิลปวัฒนธรรม 



 ๒ 
 
 ๓๐. นายเชาวฤทธ์ิ  สุขรักษ ์  กองกลาง 
 ๓๑. นางสาวพรทิพย์  ไตรพิทยากุล กองกลาง 
 ๓๒. นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่  กองกลาง 
 ๓๓. นางกชพร   เชิดชูพงษ์ กองกลาง 
  ๓๔. นายสานติย์   มิอาทร  กองกลาง 
 ๓๕. นางจิตรลดัดา  จาดเกิด  กองกลาง 
 ๓๖. นางสาวทิฆัมพร  ใจเอ้ือ  กองกลาง 

ผู้ไม่มาประชุม   

 - 

ผู้เขา้ร่วมประชุม    

 - 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังรักษาราชการ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม
๒๕๕๔  โดยรับผิดชอบภาระงานของสํานักงานอธิการบดี การประสานความร่วมมือกับกองในสังกัดและ
จัดทําโครงสร้างของสํานักงานอธิการบดี ให้ชัดเจนต่อไป ในการน้ี เรื่อง สําคัญ และเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ          
ได้แก่การประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นภารกิจของคณะกรรมการชุดน้ี ในการกํากับดูแล            
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 การประชุมในครั้งนี้ จะได้ร่วมกันพิจารณาในการกําหนดค่าเป้าหมาย ค่านํ้าหนัก เกณฑ์มาตรฐาน 
และเกณฑ์ประเมินตัวบ่งช้ีเฉพาะ (KPI) ของสํานักงานอธิการบดี พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง             
ครบถ้วน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีให้ความเห็นชอบต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ 

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

  - ไม่มี - 



 ๓

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ พิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งช้ีเฉพาะ (KPI) สํานักงาน
อธิการบดี 
        จากการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๓ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี            
พิจารณาตัวบ่งช้ีเฉพาะ (KPI) เกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัวบ่งช้ี กําหนดค่าเป้าหมาย และให้ข้อเสนอแนะ          
หรือแก้ไข ซึ่งสํานักงานอธิการบดี ได้จัดทํารายละเอียด ดังเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้วน้ัน                   
เพ่ือให้เข้าใจตรงกันทุกหน่วยงานและสามารถดําเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน จึงขอให้ร่วมกันพิจารณา 

 

ทีละตัวบ่งช้ีเฉพาะ ในแต่ละองค์ประกอบ โดยขอให้ผู้รับผิดชอบหลักช้ีแจงรายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่หน่วยงานต้องดําเนินการ ดังน้ี 

  กองนโยบายและแผน ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  เกณฑ์มาตรฐาน  ๘  ข้อ   กําหนดค่าเป้าหมาย ๖ ข้อ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑  เกณฑ์มาตรฐาน  ๕  ขอ้   กําหนดค่าเป้าหมาย ๓ ขอ้ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒  วิธีการคํานวณ      กําหนดค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓  เกณฑ์มาตรฐาน   ๕ ขอ้   กําหนดค่าเป้าหมาย ๔ ขอ้ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔  วิธีการคํานวณ      กําหนดค่าเป้าหมายร้อยละ ๖๕ 
                ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๙  เกณฑ์มาตรฐาน   ๖  ขอ้  กําหนดค่าเป้าหมาย ๔ ขอ้ 
  กองบริหารงานบุคคล ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒  เกณฑ์มาตรฐาน  ๗  ข้อ   กําหนดค่าเป้าหมาย ๕ ข้อ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓  วิธีการคํานวณ         กําหนดค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐ 
                   ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖  เกณฑ์มาตรฐาน  ๖  ข้อ   กําหนดค่าเป้าหมาย ๕ ข้อ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑  เกณฑ์มาตรฐาน   ๕ ขอ้   กําหนดค่าเป้าหมายค่าเฉล่ีย ๓.๕๑ 
  กองคลัง        ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔  วิธีการคํานวณ     กําหนดค่าเป้าหมายร้อยละ ๒ 
                   ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕  เกณฑ์มาตรฐาน  ๕  ข้อ   กําหนดค่าเป้าหมาย ๔ ข้อ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๘  เกณฑ์มาตรฐาน  ๕  ขอ้   กําหนดค่าเป้าหมาย ๓ ขอ้ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑  เกณฑ์มาตรฐาน  ๘  ขอ้   กําหนดค่าเป้าหมาย ๕ ขอ้ 
  กองกลาง               ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  เกณฑ์มาตรฐาน  ๕  ข้อ   กําหนดคา่เป้าหมาย ๓ ขอ้ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๗  เกณฑ์มาตรฐาน  ๕  ขอ้   กําหนดค่าเป้าหมาย ๓ ขอ้ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑  เกณฑ์มาตรฐาน  ๕  ขอ้   กําหนดค่าเป้าหมาย ๓ ขอ้ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒  เกณฑ์มาตรฐาน  ๕ ข้อ    กําหนดค่าเป้าหมายค่าเฉล่ีย ๓.๕๑ 

     คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและสรุปตัวบ่งช้ีของสํานักงานอธิการบดีประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
18 ตัวบ่งช้ีและมอบสํานักงานอธิการบดีจัดทํารายละเอียดของตัวบ่งช้ีทั้งหมดของสํานักงานอธิการบดีให้หน่วยงาน
ตรวจสอบความถูกต้องและนําเป้าหมายคุณภาพประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ เสนอคณะกรรมการประจําสํานักงาน
อธิการบดีเพ่ือขอความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  



 ๔

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

  ๕.๑ ขอให้ผู้รบัผิดชอบหลักพิจารณารายละเอียดในเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีเฉพาะที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ และรายงานผลการดําเนินงานหรือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี  
เช่น  

ตัวบ่งช้ี ๑.๑  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓                           

ตัวบ่งช้ี ๑.๑ และ ๒.๑ รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ ในภารกิจที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นต้น 

  มติที่ประชุม มอบผู้รับผิดชอบหลัก กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล              
กองคลัง กองกลาง ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหรือขอความเห็นชอบ 
ต่อคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ตามรายละเอียดที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัวบ่งช้ี 
ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ 
   

เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๔๕  น. 

 

                                             นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่  
                                                                                  ผู้จดรายงานการประชุม 

 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร ์ โตเลิศมงคล 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


