รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์
๒. นางจุฬาภรณ์
๓. นางสาวสมจิตต์
๔. นางวันดี
๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เตือนใจ
๖. นายทะนง
๗. นางศรีสุดา
๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เจทญา
๙. นางสาวจินตนา
๑๐. นางสาวพรทิพย์

โตเลิศมงคล
ตันติประสงค์
มหัธนันท์
ช่วยประยูรวงศ์
หลิมตระกูล
โพธิ
อยู่แย้มศรี
กิจเกิดแสง
คุ้มอยู่
ไตรพิทยากุล

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
แทนผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
กองกลาง
กองกลาง

ผู้ไม่มาประชุม
นายเชาวฤทธิ์

สุขรักษ์

กองกลาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวสิริพร
๒. นางสาวศิรินาถ
๓. นางสาวอรวรรณ
๔. นางสาวจิราภรณ์
๕. นางรตนมน
๖. นางสาวสุพรรษา

พุ่มไสว
สิงหาแก้ว
ศิริพราหมณกุล
พุ่มไสว
จันทรอุทัย
อิ่นอ้อย

กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สานักงานอธิการบดี จะมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี ๒๕๕๓ ตามเกณฑ์ของ สกอ.
โดย นายดาเนิ น ไชยแสน จาก มทร. สุ ว รรณภูมิ เป็น ประธาน นายพิเชษฐ จิรประเสริฐ วงศ์ เป็ น
กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ประวิชพราหมณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในวันที่ ๒๕
– ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ดังกาหนดการที่แจ้งแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เป้าหมายคุณภาพสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๔
สานักงานอธิการบดี ได้ เสนอเป้าหมายคุณภาพสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี จะต้องร่วมกันดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุผล
และพัฒ นาคุณภาพการดาเนิน งานตามที่ได้กาหนดไว้ มีตัว บ่งชี้เฉพาะที่แสดงน้าหนักและผู้รับผิดชอบ
ตามเป้าหมายคุณภาพต่อเนื่อง สาหรับการดาเนินงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ สิ้นสุด วันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่ง มี ๖ องค์ป ระกอบ ๑๘ ตั ว บ่ งชี้ ตามรายละเอีย ดดั งแนบ เพื่อ ที่ป ระชุม ร่ว มกั น
พิจารณา และมอบสานักงานอธิการบดีประกาศใช้ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ เพื่อให้บรร ลุ
เป้าหมายต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบสานักงานอธิการบดี

๓
๔.๒ ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน นาเสนอแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ โดยบุคลากรส านั กงาน
อธิการบดี ได้ร่ วมวิเคราะห์และทบทวน SWOT และในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวน
แผนกลยุทธ์ สานักงานอธิการบดี โดยมีมติมอบกองนโยบายและแผนจัดทาแผนกลยุทธ์ของสานักงาน
อธิการบดี และนาเสนอคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม คณะกรรมการให้ ค วามเห็ น ชอบแผนกลยุ ท ธ์ ข องส านั ก งาน
อธิการบดี และมอบกองนโยบายและแผนแจ้งหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดีให้ทราบ และ
นาไปปรับแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยประธานจาก มทร.สุวรรณภูมิ ในครั้งนี้ สานั กงาน
อธิการบดีขอความร่วมมือทุกหน่วยงานช่วยกากับ ดูแล ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ของหน่วยงาน ดังนี้
๑. ทบทวนผลการดาเนินงานที่ได้ปฏิบัติมาในปี ๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับรายงานประเมิน
ตนเอง
๒. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
๓. ซักซ้อมความเข้าใจบุคลากรในหน่วยงานในกรณีรับตรวจประเมินและรับการสัมภาษณ์
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบทุกหน่วยงาน

๕.๒ ผลการประเมินตนเองของสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ ๖ ด้าน ของสกอ.
สานักงานอธิการบดีได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
(๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) ซึ่ ง ผลการประเมิ น ตนเอง ได้ ร ะดั บ คะแนน ๔.๙๐
จากคะแนนเต็ม ๕ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ ยองค์ ประกอบคุณ ภาพ ๖ ด้า น อยู่ ในระดับ ดีม าก เมื่อ พิจ ารณา
รายด้านพบว่า ด้านที่ได้ผลการประเมินระดับ ดีมาก ๔ ด้าน คือ

๔
๑. ด้านกระบวนการพัฒนาแผน
๒. ด้านภารกิจของหน่วยงาน
๓. ด้านการบริหารจัดการ
๔. ด้านการเงินและงบประมาณ
และระดับดี ๒ ด้าน คือ
๑. ด้านระบบกลไกการประเมินคุณภาพ
๒ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้ สานักงานอธิการบดี ได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ
ดังเอกสารแนบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑)
ตามที่กองบริหารงานบุคคลได้นาแบบสารวจความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการให้หน่วยงานใน
สังกัดสานักงานอธิการบดีเพื่อนาไปแจกผู้มารับบริการ
ในการนี้ กองบริหารงานบุคคลได้สรุปผลจากแบบสารวจความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของสานักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
และระดับหน่วยงานสรุปได้ดังนี้
๑. กองกลาง
ค่าเฉลี่ย ๔.๔๘ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
๒. กองคลัง
ค่าเฉลี่ย ๓.๖๘ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
๓. กองนโยบายและแผน
ค่าเฉลี่ย ๓.๓๘ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้
๔. กองบริหารงานบุคคล
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๑ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
๕. กองพัฒนานักศึกษา
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
๖. กองประชาสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
๗. กองวิเทศสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๑ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
๘. กองศิลปวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๖ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ประชุมครั้งต่อไป

รับทราบ และมอบกองบริหารงานบุคคลวิเคราะห์ผลเพื่อเสนอในการ

๕
๕.๓ รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒)
สานักงานอธิการบดี โดยกองบริหารงานบุคคล ได้เสนอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓ ดั ง เอกสาร
สรุปได้ดังนี้
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านเจตคติ
ด้านความรู้ความสามารถ
ด้านระบบ / กลไก ขั้นตอนกระบวนการ
ด้านการพัฒนาองค์กร
ด้านสภาพแวดล้อมและขวัญกาลังใจ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

๓.๙
๓.๙๑
๓.๘๖
๓.๗๗
๓.๓๕
๓.๗๓

อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบกองบริหารงานบุคคลวิเคราะห์ผลเพื่อเสนอในการ

ประชุมครั้งต่อไป
๕.๔ รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/งบลงทุนของสานักงานอธิการบดี รอบ ๖ เดือน
ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)
กองนโยบายและแผน ได้เสนอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/งบลงทุนของสานักงาน
อธิการบดี รอบ ๖ เดือน ดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบกองพัฒนานักศึกษาเร่งรัดการดาเนินโครงการ
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ๑ โครงการ
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบกองพัฒนานักศึกษา

๕.๕ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)
กองคลัง ได้เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน และได้ทาการวิเคราะห์การใช้จ่าย ดังรายละเอียดที่แนบมา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการใช้ จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี ร้ อ ย ละ ๒๒.๔๙ และมี
งบประมาณคงเหลือถึงร้อยละ ๗๗.๕๑ ถือว่าอัตราการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงมอบทุก
หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดี ปี ๒๕๕๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบทุกหน่วยงาน

๖
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
นางสาวจินตนา คุ้มอยู่
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

