
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที ่๒ /๒๕๖๐ 

เมื่อวันศุกร์ ที่  ๕  พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ประธาน 
๒. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์   ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓. นางสุมิตรา สมประสงค์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔. นางประดิษฐา นาครักษา   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๕. นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร 
๖. ดร. สุวรรณา  กล่อมจิตร์   ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์  
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง   ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๘. ดร. พัทรียา เห็นกลาง   ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๙. นางสาววันใหม่ สุกใส    แทนผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๑๐. นางสาวอรพรรณ จันทรเกษมจิต   ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๑๑. นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวน  าทิพย์ วงษ์ตา   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางรตนมน จันทรอุทัย   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ติดราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม คือ เพ่ือพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน และผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมทั งติดตามงานและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการเก็บข้อมูล โดยในวันนี ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนแจ้งไม่มาประชุม เนื่องจากติดประชุม
ซ้อน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐  

ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี     
ในการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม (เอกสารประกอบวาระท่ี ๒) 



 ๒ 

 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไมมี่การแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี    

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค. ๕๙ – มี.ค. 
๖๐) ของส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๕๙  – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ส านักงานอธิการบดี 
(เอกสารประกอบวาระท่ี ๔.๑)   

จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  

  มติที่ประชุม รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ 
และมอบทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย เนื่องจากส านักงานอธิการบดีต้อง
รายงานผลการเบิกจ่ายเข้าที่ประชุมคณบดีผู้อ านวยการส านัก สถาบัน เป็นประจ าทุกเดือน  

 วาระท่ี ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ 
เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ตามที่ ส านักงานอธิการบดี จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานอธิการบดีรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐) ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
นั้น 
  ส านักงานอธิการบดี ขอเสนอตารางรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
ของส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

เป้าประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ สอ. 

(ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล 
การด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 3 คะแนน 3 คะแนน 
(3 ข้อ) 

สอ. 

1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏบิัติตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบด ี

ค่าเฉลี่ย  
3.51 

ค่าเฉลี่ย  
2.89 

ทุกหน่วยงานใน
สังกัดสอ. 

1.2.1 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกจิของ
กองกลาง 

3 คะแนน 2 คะแนน 
(2 ข้อ) 

กก. 

1.2.2 คุณภาพการปฏบิัติงาน ด้านการเงิน การ
บัญชี และงานพัสด ุ

เฉลี่ย 
2 ข้อ 

3.80 คะแนน 
(3.80 คะแนน) 

กค. 

1.2.3 จ านวนระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

5 เรื่อง 5 คะแนน 
(13 เรื่อง) 

กบ. 

1.2.4 การพัฒนาการปฏิบตัิงานตามภารกจิของกอง
นโยบายและแผน 

4 ข้อ 3 คะแนน 
(3 ข้อ) 

กนผ. 

1.2.5 การให้บริการนักศึกษา 3 คะแนน 2 คะแนน 
(2 ข้อ) 

กพศ. 

1.2.6 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3 คะแนน 2 คะแนน 
(2 ข้อ) 

กพศ. 

1.2.7 ระดับความส าเรจ็ในการพฒันางานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

3 ข้อ 3 คะแนน 
(3 ข้อ) 

กวส. 

1.2.8 ระดับความส าเรจ็ในการพฒันาส่งเสริม
โครงการพิเศษนานาชาต ิ

3 ช้อ 3 คะแนน 
(3 ข้อ) 

กวส. 

1.2.9 ระดับความส าเรจ็การปฏิบตัิงานสื่อสาร
องค์กร 

3 คะแนน 2 คะแนน 
(2 ข้อ) 

กสอ. 

1.2.10 งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5 ข้อ 4 คะแนน 
(5 ข้อ) 

กศว. 

1.2.11 การด าเนินงานประกันคณุภาพ 3 คะแนน 2 คะแนน 
(2 ข้อ) 

สปภ. 

1.3 การบริหารจดัการความเสี่ยง 3 คะแนน 3 คะแนน 
(3 ข้อ) 

กนผ. 

1.4 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 3 คะแนน 3 คะแนน 
(3 ข้อ) 

สอ. 

 
1.5 ร้อยละความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการ

เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
3 ข้อ 2 คะแนน 

(2 ข้อ) 
กบ. 

2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

3 คะแนน 5 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

สอ. 



 ๔ 

3. บุคลกรมีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการตาม
สายงาน 

3.1 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบด ี

3 คะแนน 2 คะแนน 
(3 ข้อ) 

กบ. 

3.2 ร้อยละของบุคลากรของส านักงานอธิการบดีที่ไดร้ับ
การสร้างเสริมสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการและ
ทักษะตามสายงาน 

ร้อยละ 90 2 คะแนน 
(ร้อยละ 79.47) 

กบ. 

3.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ หรือมาตรฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
30 

1 คะแนน 
(ร้อยละ 2.94) 

กบ. 

4. การให้บริการที่มี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับ 

4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อการให้บริการของบุคลากร 

4 คะแนน 4 คะแนน 
(ร้อยละ 4.39) 

กบ. 

4.2 จ านวนเรื่องของการร้องเรียนด้านการบริการ ไม่เกิน 
4 เรื่อง 

5 คะแนน 
(0 เรื่อง) 

กบ. 

4.3 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือ
รางวัลที่ไดร้ับการยกย่องจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก 

2 หน่วยงาน/
รางวัล 

4 คะแนน 
(4 หน่วยงาน/

รางวัล) 

สอ. 

ค่าเฉลี่ยรวม 4 เป้าประสงค์ 12 ตัวบ่งชี้หลัก 11 ตัวบ่งชี้ย่อย  
3.07 

 

  
จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบผลการด าเนินงานฯ รอบ ๖ เดือน (ส.ค.๕๙ – ม.ค.๖๐) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพของส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมอบทุกหน่วยงานก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานในรอบ ๑๐ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 วาระท่ี ๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐) 
  ตามที่ หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักงาน
อธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และส่งผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักงาน
อธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐) มายังส านักงานอธิการบดี
เรียบร้อยแล้วนั้น  

ในการนี้ ส านักงานอธิการบดีขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐) ดังนี้ 

 
 
 
 
 



 ๕ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่

กลยุทธ์ที ่
จ านวน

กิจกรรม/
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรล ุ

ไม
่บร

รล
 ุ

อย
ู่ระ

หว่
าง

ด า
เน

ินก
าร

 

ยัง
ไม

่ถึง
ก า

หน
ด

ด า
เน

ินก
าร

 

รวม 

1 

1 14 26 18 0 4 4 26 
2 16 64 28 0 13 23 64 
3 3 3 1 0 2 0 3 
4 1 2 1 0 1 0 2 

2 

5 2 2 1 0 1 0 2 
6 2 13 3 0 7 3 13 
7 3 3 0 0 3 0 3 
8 1 1 1 0 0 0 1 
9 3 7 5 0 0 2 7 

รวมท้ังสิ้น 45 121 58 0 31 32 121 

 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการด าเนินงานฯ รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – 

๓๑ ม.ค.๖๐)  
ประธานเสนอในที่ประชุมว่า การจัดโครงการ/กิจกรรมที่ใช้เงินแบ่งเป็นหลายระยะ และส่ง

เบิกเมื่อโครงการ/กิจกรรมสิ้นสุดลง หรือเมื่อมีการปรับแผนโครงการ/กิจกรรม ท าให้ส านักงานอธิการบดีมี
ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาส านักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และมอบทุกหน่วยงานพิจารณาการตั้ง
แผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยประสานกองนโยบายและแผน เพ่ือตั้งแผนเบิกจ่ายตามที่
ด าเนินการโครงการเสร็จสิ้นเป็นระยะ และสามารถส่งเบิกจ่ายได้จริง 

วาระท่ี ๔.๔ การก าหนดแนวทางการจัดท าโครงการเชิงบูรณาการตามนโยบายของอธิการบดี 
  ตามที่ อธิการบดีได้มอบนโยบายในการจัดท าโครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้จัดท าโครงการที่ตอบสนอง Digital University (DE) หรืออุตสาหกรรม 
๔.๐  เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และลดจ านวนโครงการลง แต่ให้ได้ผลสัมฤทธิที่สูงขึ้น โดยอาจจะ
เป็นโครงการแบบบูรณาการ การตั้งค่าเป้าหมายในเชิงคุณภาพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
และวัตถุประสงค์ควรตั้งให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถวัดได้และไม่ควรตั้งวัตถุประสงค์มากเกินไป 
  และท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯได้มีมติมอบให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 



 ๖ 

๑. กองนโยบายและแผนด าเนินการจัดท าแนวทางเรื่องการก าหนดตัวชี้วัดของแผนเชิง
คุณภาพ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ และแนวทางการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน 
สามารถวัดได้ 

๒. ส านักประกันคุณภาพด าเนินการศึกษาข้อมูลเรื่องการนับโครงการ แบบบูรณาการ  
๓. ทุกหน่วยงานวิเคราะห์และจัดท าโครงการโดยลดจ านวนโครงการ และจัดโครงการแบบ

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ตามนโยบายของอธิการบดี 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทาง/วิธีการจัดท าโครงการเชิงบูรณาการให้
หน่วยงานน าไปด าเนินการ และเพ่ือเสนอของบประมาณต่อไป  

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าควรรอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยก่อน ซึ่งมีก าหนดจะเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนพฤษภาคมนี้ แล้วจึงน ามาปรับเล่มแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานอธิการบดีให้สอดคล้อง และเสนอให้กองนโยบายและแผนก าหนด
แนวทางหรือคู่มือการจัดท าวัตถุประสงค์ของโครงการเชิงคุณภาพ เพ่ือให้หน่วยงานเข้าใจถูกต้องตรงกัน 

 มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณามอบกองนโยบายและแผนก าหนดแนวทางหรือ
คู่มือการจัดท าวัตถุประสงค์ของโครงการเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ไม่มี 

ระบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา    ๑๕.๐๐  น. 
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