
รายงานการประชุมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน 2560 เวลา ๑๐.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบัณฑิต ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา            ความคุ้นเคย ประธาน 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล   ธนานันต์ รองอธิการบดี 
๔. อาจารย์ศิริพร   จิระชัยประสิทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด          ขจรภัย ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้ 
๖. อาจารย์ไชย                             มีหนองหว้า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
๗. นางสาวฉวีวรรณ                      ศิละวรรณโณ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๘. นางสาวกัลยทัศน์                      พราหมณ์ส าราญ ผู้อ านวยการกองกลาง  
๙. นางนงลักษณ์                           สมณะ  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

๑๐. อาจารย์รัชพล                          อ  าสุข  กรรมการด าเนินงาน EdPEx 
๑๑. อาจารย์ ดร.ดนุชา                     สลีวงศ์  กรรมการด าเนินงาน EdPEx 
๑๒. อาจารย์พิชญ์ณี                         ตีรณากรณ์ กรรมการด าเนินงาน EdPEx 
๑๓. นางสาวศิริวรรณ                       สุขแซว กรรมการและเลขานุการด าเนินงาน EdPEx 
๑๔. นายแทนคุณ วงค์ษร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการด าเนินงาน EdPEx 
๑๕.  นายเกรียงไกร   แก้วหลอย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการด าเนินงาน EdPEx 

ผู้ไม่มาประชุม   
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์    กาญทนานนท์    รองอธิการบดี 
๒. อาจารย์ ดร.ศศิธร    จันทมฤก                ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา     ค าวชิระพิทักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒. นายฉัตรชัย  กาส ี     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๓. อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์    ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๔. นางสาวสายพิน ทาทอง     ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ แพงศรี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๖. นางสาวกรรณิกา สร้อยส าโรง    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗. นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ    สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘. นางสาวแก้วตา แสนรักษ์     กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

 



๙. ว่าที ร้อยตรีสรวรรธภ ์ ไชยาวรรณ ร.น.    กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
๑๐. นายศักดิ์ชัย                  พรมประทุม     กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
๑๑. นางสาวธัญชนก          บุสราค า     กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
๑๒. นางสาวเนตรชนก สุขสุแพทยพล          งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ      
๑๓. นางสาววีระพร ปทุมยา                 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ      

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานแจ้งให้ที ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื อการด าเนินการที เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ดังนี้   

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์  รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางนงลักษณ์ สมณะ     กรรมการ 
๔. อาจารย์รัชพล  อ  าสุข     กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.ดนุชา  สลีวงศ์    กรรมการ 
๖. อาจารย์พิชญ์ณี  ตีรณากรณ์    กรรมการ 
๗. นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมการและเลขานุการ 
๘. นายแทนคุณ  วงค์ษร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นายเกรียงไกร  แก้วหลอย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที   
๑. สร้างความเข้าใจ วางแผนและการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื อพัฒนา

ระบบและกลไกในการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx 
๒. ก าหนดปฏิทิน/กิจกรรม ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และด าเนินการ

ตามแผนที วางไว้ 
๓. รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. สนับสนุนส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  EdPEx และเสนอให้ผู้บริหารทราบ 
๖. รายงานความก้าวหน้าเกี ยวกับผลการด าเนินงานให้ที ประชุมคณะกรรมการทราบ 

  ๗. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
๘. งานอื นๆ ตามที มหาวิทยาลัยมอบหมาย            

 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 
 
 
 



1.1 ร่างปฏิทินกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพองค์การสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประธานที ประชุม ได้เสนอร่างปฏิทินกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพองค์การสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ต่อที ประชุม ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วันที่ 
1. ระบบการก ากับติดตามพฤตกิรรมที มีจริยธรรมของการด าเนินงานขององค์กร 
    1.1 การอบรมให้ความรู้เรื องกฎระเบียบจริยธรรม 
    1.2 การพัฒนากระบวนการช่องทางการร้องเรียนพฤติกรรมที ผิดจริยธรรม 
    1.3 การพัฒนา กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ที ไม่สอดคล้องกับต่อ
สถานการณป์ัจจุบนั 

  
ต.ค. - ธ.ค. 60 

ต.ค. 60- ม.ค. 61 
ต.ค. 60- มี.ค. 61 

2. การออกแบบและพฒันาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื อใช้ในการ
ตัดสินใจ  
    2.1 การออกแบบและพฒันาสารสนเทศเพื อการตัดสินใจ 
    2.2 การออกแบบและพฒันาระบบฐานข้อมูลเพื อการบริหารและการจัดการด้วย
ระบบ SAP 

 
 

ต.ค. 60 - ม.ค. 61 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

3. จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ต.ค. 60 - ก.ค. 61 
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการวิจัย การบริการวิชาการ และบุคลากรเพื อ
การวิจัย 

ต.ค. 60  - ก.ย. 61 

5. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ต.ค. 60 - มิ.ย. 61 
6. การพัฒนาช่องทางการสื อสารของผู้น า ต.ค. 60 - ก.ย. 61 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
   

1.2 ร่างปฏิทินกิจกรรมการด าเนินงาน EdPEx ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ประธานที ประชุม ได้เสนอร่างปฏิทินกิจกรรมการด าเนินงาน EdPEx ประจ าปีงบประมาณ 2561     

โดยร่างปฏิทินกิจกรรมนี้ จะมีคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ
ด้วยเกณฑ์ EdPEx ขับเคลื อนการท างานและด าเนินงานกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

 

โครงการ/กิจกรรม วันที่ 
1. จัดตั้งหน่วยงานให้ค าปรึกษาด้านการด าเนินงานเพื อความเป็นเลิศ     พ.ย. 60 
2. การพัฒนาระบบให้ครบทุกหมวดตามเกณฑ์ EdPEx   ธ.ค. 60 
3. โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx ส าหรับผู้บริหาร   ม.ค. 61 
4. โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx ส าหรับอาจารย์ใหม่     9- 12 ม.ค. 61 
5. โครงการจัดท าพิมพ์เขียวบริการ ( Service Blueprint)   ก.พ. 61 
6 ศึกษาดูงานองค์กรที มีความเป็นเลิศ   
   6.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
   6.2 บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 
   6.3 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 

  
  ม.ค. 61 
  ก.พ. 61 
  มี.ค. 61 

7. โครงการอบรมเครื องมือ (tool) ที ส าคัญในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย   มี.ค. 61 
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับคณะ เพื อชี้แจงและแบ่งเกณฑ์ EdPEx    พ.ค. 2561 
9. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายในเพื อท าหน้าให้ค าแนะน าให้แกห่น่วยงาน    มิ.ย. 2561 
10. โครงการประชุมคณะกรรมการ EdPEx  ทุกเดือน เดือนละครั้ง 



ประธานที ประชุมได้เสนอกิจกรรมเพิ มเติม จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1. การก าหนดคู่เทียบ (Benchmark)  
2. การจัดท ารายงานผลการท างานประจ าปี โดยมีโครงร่างองค์กรอยู่ในรายงานผลด้วย         

เพื อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

3.1 ร่างแผนพัฒนาคุณภาพองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 ประธานที ประชุมได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาคุณภาพองค์การสู่ความเป็นเลิศ โดยมีข้อเสนอแนะจากที 
ประชุม จ าแนกตามโครงการ ดังนี้ 

 โครงการที  1 ระบบการก ากับติดตามพฤติกรรมที มีจริยธรรมของการด าเนินงานขององค์กร 
         อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว อธิการบดี เสนอแนะในเรื องของกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้ ยังไม่สื อในเรื องของกฎระเบียบจริยธรรม ควรก าหนดหัวข้อเรื องที จะอบรม และระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 
ได้แก่ ระยะเวลา วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ  

  โครงการที  2 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื อใช้ในการตัดสินใจ 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย ประธานที ประชุม เสนอแนะให้มีการจัดท า

รายงานข้อมูลเป็นประจ าทุกเดือนให้กับผู้บริหารเพื อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และมอบหมาย อาจารย์ไชย      
มีหนองหว้า     เป็นหัวหน้าโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที จะท าโครงการนี้ 
 โครงการที  3 การพัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) 
              อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว อธิการบดี เสนอแนะให้มีการทบทวนกระบวนการ         
และข้ันตอนที ระบุไว้ในแผนให้ครบถ้วนชัดเจน เพื อท าให้เกิดการบริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจรได้อย่างแท้จริง  
     นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการเปลี ยนแปลงหัวหน้าโครงการ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์       ดร.
นฤมล ธานันต์  เป็น รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี  และโครงการนี้เกี ยวข้องกับงานหลายส่วน           
โดยคณะท างานควรประกอบไปด้วย  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กองพัฒนานักศึกษา                
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และส านักงานอธิการบดี 
อันได้แก่ งานบริหารบุคล กองนโยบายและแผน  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุกองกลาง 
            โครงการที  4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการวิจัย การบริการวิชาการ และบุคลากรเพื อการวิจัย 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย ประธานที ประชุม เสนอแนะให้เขียนระบบที    
สามารถบูรณาการร่วมกัน ระหว่างการวิจัยกับการบริการวิชาการ 

โครงการที  5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  
        อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว อธิการบดี เสนอให้แยกกลุ่มของบุคลากร อันได้แก่         

สายวิชาการ และสายสนับสนุน  และจัดท าระบบให้ชัดเจน 
โครงการที  ๖ พัฒนาช่องทางการสื อสารของผู้น า  

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย ประธานที ประชุม เสนอให้น างานประชาสัมพันธ์ 
และงานเลขา เพิ มเติมในคณะท างาน 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 



3.2 ร่างงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพองค์การสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2561 
 ประธานที ประชุมได้เสนอร่างงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพองค์การสู่ความ    

เป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และให้หน่วยงานที รับผิดชอบแต่ละโครงการทบทวนงบประมาณในการ    
ใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม ให้มีความสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมที ด าเนินงาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

3.3 ร่างงบประมาณโครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน EdPEx ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 
ประธานที ประชุมได้เสนอร่างงบประมาณโครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน EdPEx ของมหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 2561 ต่อที ประชุม  โดยในร่างงบประมาณนี้ได้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานกลาง ได้แก่
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ที จะใช้ในการด าเนินกิจกรรม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานที ประชุมแจ้งก าหนดการด าเนินงานเพื อปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ 
๑. เสนอรายชื อคณะท างานตามโครงการที รับผิดชอบ และส่งมายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

ภายในวันที  13 พฤศจิกายน 2560 
๒. เขียน กนผ.04  ตามโครงการกิจกรรมที รับผิดชอบ และส่งมายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

ภายในวันที  ๒๒ พฤศจิกายน 2560 
ทั้งนี้ ได้นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื อน าเสนอ กนผ.04 ขออนุมัติ

กิจกรรม พร้อมกล่าวปิดประชุม  
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

  (นายเกรียงไกร   แก้วหลอย) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
  

(นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย) 
ผู้รับรองรายงานการประชุม



 


