
 
 
 

 
 
 
 
 

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ 
วันที่  ๑๘ กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓   

ณ  ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat complex อาคาร ๒๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
ผู้มาประชุม : 

๑. อาจารย์ ดร.ธิติ  ปัญญาอินทร์  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.นิยม อานไมล์  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓. รศ.ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๔. ดร.ภานุวัชร  ปุรณะสิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๕. นายแป้น  เหล็กลิ้ม   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๖. อาจารย์สุทิศา  โขงรัมย์  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๗. อาจารย์เอกชัย  ธีรภัคสิริ  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๘. นางสาวณัฏฐ์ทิชา  ยอดไฟอินทร์ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม : 
 ๑. นางสุนันทา  ขาวงาม   หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวสุมาลี  มะลิรัมย์  หัวหน้างาน 
 ๓. นางฐานิดา  พาราษฎร์   หัวหน้างาน 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
   ๑.๑ แนะน าผู้บริหารและหัวหน้างานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
                ประธานกล่าวแนะน าผู้บริหารและหัวหน้างานส านักส่งเสริมวิชาการ 
  และงานทะเบียน ดังนี้ 
 ผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ราย ผศ.ดร.นฤมล  ศักดิ์ปกรณ์กานต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการบริหารงานบุคคล  
มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง อาจารย์เอกชัย  ธีรภัคสิริ เป็นรองผู้อ านวยการแทน 

  หัวหน้างานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ๑. นางฐานิดา  พาราษฎร์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
  ๒. นางสุนันทา  ขาวงาม  หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
  ๓. นางสาวสุมาลี  มะลิรัมย์   หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน 

   ๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๓  
       ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงานของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบบริบทของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน โดยได้แจ้งเกี่ยวกับพันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และผลการด าเนินงาน 
ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
 (รายละเอียดดังเอกสารรายงานผลการด าเนินงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  

 ๑.๓ แผนพัฒนาบุคลากร 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาโท จ านวน ๑ อัตรา 
ขณะนี้ได้แจ้งให้บุคลากรทราบแล้ว โดยทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสามารถเบิกค่าใช้จ่ายไดต้ามที่จ่ายจริง  
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

       ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 
   ๔.๑ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
                                      ๑. องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารและการจัดการ 

       คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ ๑  ๔.๓๖ คะแนน 
       ๒. องค์ประกอบที่ ๒ การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 
       คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๒  ๕  คะแนน 

  ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป  
  รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการ               
จัดอบรม ซึ่งเห็นว่าไม่ประสบผลส าเร็จในด้านประสิทธิผล โดยเสนอให้ส่งตัวแทนเข้าอบรมและกลับมาให้ความรู้แก่บุคลากร
ในองค์กรซึ่งจะท าให้เกิดท้ังประสิทธิผลและประสิทธิภาพ              

 ๔.๒ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานการด าเนินงานของผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

      ประธานเรียนที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
การด าเนินงานของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยประธานขอแจ้งเฉพาะข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

       ที่ประชุมรับทราบและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ์  กล่าวว่า ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเอง หน่วยงานควรสร้างรูปแบบการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว สร้างหลักสูตรการอบรม ให้บุคคลอื่นสามารถน าไปใช้ได้                         
โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการทุกข้อ เลือกท าตามล าดับความส าคัญ (ขึน้กับงบประมาณท่ีได้รับ) 

 ๒. ดร.ภานุวัชร ปุรณะสริิ เรียนว่า ๑) หากวิเคราะห์งานให้ครบ และวางระบบให้ครอบคลุม
เห็นว่าจะแก้ปัญหางานบริการได้  ๒) การออกพ้ืนที่บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยจะมีรายได้ และได้ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้เสนอให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจ 

 ๓. นายแป้น เหล็กลิม้ ได้เสนอแนะดังนี้ ๑) การให้บริการค าร้องต่าง ๆ เช่น การเพ่ิม                    
ถอนรายวิชา ควรจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นในทีเ่ดียว ๒) การเปิดรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลทั่วไป 
(กศ.บป.) ควรปรับรูปแบบการรับสมัครโดยเปิดรับสมัครระยะยาว ๓) พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร                     
ของวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 



๔ 
 

 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  

  ๕.๑ การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แผนกลยุทธ์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                         
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

  ประธานเรียนขอข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมวิชาการ                 
และงานทะเบียน ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมที่ ๕.๑) 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑) การเขียนวิสัยทัศน์นั้นต้องพิจารณาว่าต้องการให้หน่วยงานมีภาพอย่างไรและการเขียน

ต้องไม่ปรากฎค ากริยา 
  ๒) การเขียนพันธกิจ ต้องพิจารณาว่า ต้องท าอย่างไรให้วิสัยทัศน์ประสบผลส าเร็จ 
  ๓) การเขียนเป้าประสงค์ให้เรียงล าดับขึ้นก่อน ยุทธศาสตร์ และพิจารณาว่าใครได้ประโยชน์

อะไรจากพันธกิจ 
 ๕.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

  ประธานน าเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvements Plan)   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒                  
โดยได้น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินมาหาแนวทางการปรับปรุง ดังนี้ ๑) ควรมีการวิเคราะห์เกณฑ์ในการประเมิน
ประกันคุณภาพ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เพิ่มมากข้ึน ซึ่งส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าคู่มือระบบส่งมคอ.๓ มคอ. ๕ ๒) ความพึงพอใจของผู้รับบริการยังไม่สามารถเป็นตัว
แทนทีด่ีได้  ควรมีการเก็บข้อมูลเพิ่ม ซึ่งส านักได้จัดส ารวจความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์โดยเก็บข้อมูลทุกระยะ                      
๓) Action Plan โดยทางส านักจะจัดโครงการอบรม ๔ - ๕ โครงการช่วงปิดภาคการศึกษา (รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ ๕.๒)  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑) การประเมินความพึงพอใจจะข้ึนกับห้วงเวลาการประเมินควรจะติดตามประเมินทุกระยะ 
  ๒) การจัดท า มคอ . ๓ ผ่านระบบออนไลน์หากจัดท าฟอร์มรายงานให้เป็นระบบจะท าให้การ

จัดท า มคอ.๕ ด าเนินการได้โดยง่าย และไม่มีข้อผิดพลาด เนื่องจากมีผลการเรียนในระบบแล้ว 
 ๕.๓ แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๖๓  
  ประธานน าเสนอที่ประชุมทราบเก่ียวกับ แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  ๓  ด้าน คือ ๑) ด้านทรัพยากร ๒) ด้านพัฒนาหลักสูตร 
๓) ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล โดยในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตร จะพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติครบตาม



๕ 
 

เกณ์มาตรฐานหลักสูตร ส่วนด้านอื่น ๆ ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก าลังด าเนินการหาแนวทางการป้องกัน
และลดความเสี่ยง (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมที่ ๕.๓) 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 ๕.๔ แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  ประธานเรียนที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับแผนการจั ดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

โดยได้มีการจัดการความรู้ด้วยการปฏิบัติ และให้ความรู้ผ่านการประชุมบุคลากร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมที่ ๕.๔) 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

   การจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ประธานเรียนที่ประชุมว่าในปีงบประมาณต่อไปจะให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ จัดท า            

แผนกลยุทธ์เพ่ือให้มีส่วนร่วมกับงานบริหาร 
   ที่ประชุมรับทราบ 

       

  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 
 
 
 
         
                      (นางสาวณัฏฐ์ทิชา  ยอดไฟอินทร์) 
                                        ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 


