
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ครั้งที่ 1/ 2560 

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม 2560 เวลา 1๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัณฑิต ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา            ความคุ้นเคย ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธ์นกิษ์     ศิริโวหาร ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด          ขจรภัย ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้ 
๔. อาจารย์ไชย                             มีหนองหว้า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
๕. นางสาวฉวีวรรณ                      ศิละวรรณโณ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๖. นางสาวกัลยทัศน์                      พราหมณ์ส าราญ ผู้อ านวยการกองกลาง  
๗. นางนงลักษณ์                           สมณะ  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
๘. อาจารย์รัชพล   อ  าสุข กรรมการ 
๙. อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์ กรรมการ 

๑๐. นางสาวศิริวรรณ                       สุขแซว กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายเกรียงไกร   แก้วหลอย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม   
๑. อาจารย์ ดร.ศศิธร    จันทมฤก 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา     ค าวชิระพิทักษ์ 
๓. อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ ์

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นางกนกพร  สัณห์ฤทัย 
๒. นางสาวสายพิน ทาทอง 
๓. นางสาวกรรณิกา สร้อยส าโรง 
๔. นายแทนคุณ วงค์ษร 
๕. นางสาวอรอุมา พรหมน้อย 
๖. นางนุชนภา ทางไธสง 
๗. นายสรยุทธ  สุทธิมา 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานแจ้งให้ที ประชุมทราบว่า ตอนนี้มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นที  2 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และก าลังอยู่ในขั้นตอน    
การด าเนินงานของระยะที  ๑ คือ การประเมินตนเองและจัดท าแผนพัฒนา จึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ 
น าเอาสิ่งที่เป็น OFIS หรือเป็นอุปสรรค มาเขียนเป็นโครงการแผนงานเพ่ือจะท าให้ตัวชี้วัดต่างๆ บรรลุเป้าหมาย
ได้ดีขึ้น  

ที ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 สืบเนื องจากการอบรมประเมินตนเองและจัดท าแผนพัฒนา ที ทางส านักคณะกรรมการ

อุดมศึกษาจัดขึ้น เมื อวันที  25 - 27 กรกฎาคม 2560 ที ผ่านมา และได้ให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที เข้าร่วม
เขียน OFI (Opportunity For Improvement) หรือโอกาสในการพัฒนาพร้อมจัดท าแผนพัฒนา  สรุปดังนี้ 
 

PRIORITY  เหตุผลของความส าคัญ 

1 เรื่องที่ต้องด าเนินการคือ : การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที ไม่เอ้ือ 
หรือไม่สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน   
ความส าคัญคือ : เพื อท าให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที ครอบคลุมตอบสนองทุกมิติ  รวมทั้งสามารถให้เกิดการปรับตัวที ทันต่อ
สถานการณ์ที เปลี ยนแปลง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจหรือเอ้ือต่อการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน เจ้าหน้าที  และอาจารย์ 

2 เรื่องที่ต้องด าเนินการคือ : การพัฒนาระบบสารสนเทศที สามารถเชื อมโยงหรือสามารถ
น ามาใช้ร่วมกันได้  
ความส าคัญคือ : เพื อท าให้ข้อมูลที อยู่อย่างกระจัดกระจายให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันหรือข้อมูล
เชื อมโยงกัน เพื อตอบสนองต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว 

3 เรื่องที่ต้องด าเนินการคือ : การปรับปรุงระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที สอดคล้อง
และสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานและแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการบรูณา
การผลการด าเนินงานเพื อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร 
ความส าคัญ : แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแต่ก็ยังไม่
สอดคล้องหรือสนับสนุนแผนการด าเนินงานของบุคลากรและมหาวิทยาลัยในอนาคตได้อย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ยังขาดการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้เป็นเครื องมือในการ
พัฒนาความส าคัญให้กับบุคลากรรวมทั้งผู้บริหารที ส่งผลต่อความอยู่รอดทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
 
 



PRIORITY  เหตุผลของความส าคัญ 

4 เรื่องท่ีต้องด าเนินการคือ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ  
ที มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
ความส าคัญ : เนื องจากระบบงานวิจัยถือเป็นพันธกิจหนึ งที ส าคัญของมหาวิทยาลัย แต่ระบบ
ของมหาวิทยาลัยยังไม่สอดคล้อง สนับสนุนต่อการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่
ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

5 เรื่องท่ีต้องด าเนินการคือ : การหาคู่เทียบที เหมาะสมในด้านต่างๆ 
ความส าคัญคือ : การพัฒนาหรือหาคู่เทียบที เหมาะสมและท้าทายนับเป็นประเด็นส าคัญที จะ
สร้างโอกาสในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตลอดจนนับประเด็นท้าทายในการ
ปรับปรุงตนเองเพื อให้เกิดหารสร้างขีดความสามารถในการแข่ง ขัน เพื อตอบสนองต่อความ
ต้องการลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย บุคลากร นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยในเรื องของการส่งเสริมใน
การสร้างความยอมรับ 

6  เรื่องท่ีต้องด าเนินการคือ : การปรับปรุงแผนรองรับและการเตรียมความพร้อมด้านความ
ปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการบริหารความเสี ยงที เป็นระบบ  
ความส าคัญ : ความเสี ยงนับเป็นประเด็นหนึ งที เป็นประเด็นท้าทายของหน่วยงานต่างๆที 
จะต้องจัดการ ซึ งหน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องมีการท าแผนในการเตรียมความพร้อมด้าน
ความปลอดภัยเพื อรองรับภาวะฉุกเฉินที จะสามารถเกิดข้ึนได้ 

 

ที ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานเสนอให้ที ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื อก าหนดโครงการที่จะแก้ไข

ปัญหาและมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น  เพ่ือเขียนเป็นโครงการเสนอคณะกรรมการอุดมศึกษาต่อไป 
ที ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ก าหนดโครงการและหน่วยงานที รับผิดชอบแต่ละ Priority ดังนี้ 

PRIORITY ชื อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน 
ส านักงานอธิการบดี 

2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื อการบริหารและ
จัดการ (Big data for the best services and 
management) 

๑. อาจารย์ไชย มีหนองหว้า  
๒. ส านักงานอธิการบดี 

3 One Stop Services ๑. อาจารย์รัชพล อ  าสุข 
๒. อาจารย์พิชญ์ณี  ตีรณากรณ์ 

4 1. การพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัย 
2. การพัฒนาระบบการบริหารการบริการวิชาการที มี
ประสิทธิภาพ 

๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

5 การหาคู่เทียบที เหมาะสมในด้านต่างๆ คณะกรรมการ EdPEx 
6 การปรับปรุงแผนรองรับและการเตรียมความพร้อมด้านความ

ปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
กองนโยบายและแผน 



ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานให้หน่วยงานที รับผิดชอบในแต่ละโครงการกลับไปเขียน Action Planning for 

Improvement Priorities และส่งมายังส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ภายในวันที  7 กันยายน 2560 
พร้อมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที  ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

  (นายเกรียงไกร   แก้วหลอย) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
  

(นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย) 
ผู้รับรองรายงานการประชุม



 


