รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายเชาว์เลิศ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์
๓. นางวันดี
๔. นางจุฬาภรณ์
๕. นางสาวสมจิตต์
๖. นางประดิษฐา
๗. ดร.ธนธัส
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา
๙. นางสาวสีสุข
๑๐. นางสาวเจนจิรา
๑๑. นางกชพร
๑๒. นางสาวพรทิพย์
๑๓. นางสาวจินตนา
๑๔. นางสาวอรวรรณ์
๑๕. นายพรสยาม
๑๖. นางสาวศิรินาถ
๑๗. นางสาวจิราภรณ์
๑๘. นางสาวศศิขจิต
๑๙. นางสาวพลอยลดา
๒๐. นางสาวนวรัตน์
๒๑. นางนงลักษณ์
๒๒. นางสาวเรณู
๒๓. นางสาวอรณัฐ
๒๔. นางสาวมัลลิกา
๒๕. นายถาวร

ขวัญเมือง รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา
โตเลิศมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อานวยการกองคลัง
ตันติประสงค์ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
มหัธนันท์
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
นาครักษา
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ทัพมงคล
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
กิจเกิดแสง
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
อ่วมแย้ม
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
งามมานะ
แทนผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
เชิดชูพงษ์
กองกลาง
ไตรพิทยากุล กองกลาง
คุ้มอยู่
กองกลาง
ศิริพราหมณกุล กองคลัง
ลิขิตแสงทิพย์ กองคลัง
สิงหาแก้ว
กองนโยบายและแผน
พุ่มไสว
กองนโยบายและแผน
จุลวิชิต
กองนโยบายและแผน
โสตะจินดา
กองนโยบายและแผน
การะเกษ
กองนโยบายและแผน
ทองนาค
กองบริหารงานบุคคล
เหมือนเอี่ยม
กองบริหารงานบุคคล
เหมือนพะวงศ์ กองบริหารงานบุคคล
วีระสัย
กองพัฒนานักศึกษา
อ่อนละออ
กองศิลปวัฒนธรรม

๒

ผู้มาประชุม (ต่อ)
๒๖. นางสาวสุพรรษา
อิ่นอ้อย
๒๗. นางสาวอรพรรณ
จันทรเกษมจิต
๒๘. นายธนะสิทธิ์
ไชยรัตน์ทอง
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า
๒. นางศรีสุดา
อยู่แย้มศรี
๓. นางประดิษฐา
นาครักษา
๔. รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท
๕. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ลักขณา จาตกานนท์
๖. นายเชาวฤทธิ์
สุขรักษ์
๗. นายสุพล
เชิดชูพงษ์
๘. นางรตนมน
จันทรอุทัย
๙. นางจริยา
ชายหงษ์
๑๐. นางสุดารัตน์
จูงใจไพศาล
๑๑. นายทนงค์
โพธิ
๑๒. นางสาวนาทิพย์
วงษ์ตา
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวสิริพร

พุ่มไสว

กองประชาสัมพันธ์
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
กองประชาสัมพันธ์
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์
สานักงานอธิการบดี

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

กองพัฒนานักศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมครังนี เพื่อร่วมกันพิจารณา
๑.ทบทวนเป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒.กาหนดตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒. พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ และทบทวน
ความถูกต้องของแผนกลยุทธ์ สานักงานอธิการบดี
๓.การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสานักงานอธิการบดี โดยรับทราบผลการ
ประเมินและทบทวนแบบประเมินเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบ

๓

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สานักงานอธิการบดีได้สรุปรายงานประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพ ครังที่ ๖/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จานวน ๑๔ หน้า จึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีแก้ไขบางส่วน
๑.รายชื่อสาหรับผู้ได้รับแต่งตังเป็นกรรมการ แก้ไข เป็น ผู้มาประชุม / ผู้ไม่ได้รับการแต่งตัง
เป็นกรรมการ แก้ไขเป็น ผู้เข้าร่วมประชุม
๒.ในรายงานการประชุม หน้า ๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ให้ตัดชื่อเรื่องออก แก้ไขเป็น -ไม่ม-ี
๓.ในรายงานการประชุมบรรทัดสุดท้าย หน้า ๓ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แก้ไขเป็น
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕
สานักงานอธิการบดี อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดแผนปฏิบัติราชการสานักงาน
อธิการบดี ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕ ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพื่อจัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบั ติร าชการของส านั กงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จึง ขอความร่ว มมือทุก
หน่วยงาน โดยเฉพาะกองบริหารงานบุคคล กองคลัง กองนโยบายและแผน ส่งข้อมูลผลการดาเนินงานตาม
ตัวชีวัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ส่งภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ส่วน
ตัว ชี วั ด ร้ อ ยละของบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน ขอให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลมายังงานแผนและงบประมาณของสานักงานอธิการบดี เพื่อทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามปฏิบัติราชการของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ทบทวนเป้าหมายคุณภาพและตัวบ่งชี้ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
จากการที่ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ส่ ง เป้ า หมายคุ ณ ภาพ ตั ว บ่ ง ชี และเกณฑ์ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพของ
สานักงานอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ ให้ ผู้รับผิ ดชอบหลักทบทวน แก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจ
ประเมินปี พ.ศ.๒๕๕๔ นัน หน่วยงานได้ทบทวนแก้ไขแล้ว ดังเอกสารที่แนบมา

๔

มติที่ประชุม รับทราบและมอบทุกหน่วยงานดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ และมอบสานักงาน
อธิการบดี นาเสนอคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีต่อไป
๕.๒ จัดทาร่างแผนกลยุทธ์ ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
๕.๒.๑ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ระดับ กลยุท ธ์ ใ นประเด็ น ยุท ธ์ ศ าสตร์ ที่ ๒ พัฒ นาการให้ บ ริ การที่ มี
คุณ ภาพ เนื่ อ งจากในแผนกลยุ ทธ์ ส านั กงานอธิ การบดี ยัง ไม่ไ ด้ กาหนดตั ว ชี วั ด ระดั บ กลยุ ทธ์ ใ นประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และกาหนดตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ ดังนี
ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
๑.ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรในหน่วยงานที่สังกัดสานักงานอธิการบดี
๒.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานอธิการบดี
๓.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.จานวนช่องทางการให้บริการของหน่วยงาน
๕.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านการ
ให้บริการ

๕

๕

๕

๕

๕

๔

๔

๔

๔

๔

๑
๓๕

๒
๘๐

๓
๘๕

๔
๘๕

๕
๘๕

๕.๒.๒ ทบทวน กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๒ สร้างระบบและกลไกการบริหารงานพัฒนานักศึกษาที่ดี
เนื่ อ งด้ ว ย กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาขอทบทวนกลยุ ท ธ์ ที่ ๑.๒.๒ สร้ า งระบบและกลไกการ
บริหารงานพัฒนานักศึกษาที่ดี โดยขอปรับจากกลยุทธ์เป็นมาตรการในระดับสานักงานอธิการบดี เพื่อรองรับ
ภารกิ จ ของกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา และที่ ป ระชุ ม ได้ ร่ ว มพิ จ ารณาและเพิ่ ม มาตรการ เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ของ
หน่วยงานในระดับสานักงานอธิการบดี ดังนี
๑.๒.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยด้านกระบวนการพัฒนาแผน
๑.๒.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนากายภาพ
๑.๒.๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนานักศึกษา
๑.๒.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยด้านศิลปวัฒนธรรม
๑.๒.๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยด้านความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

๕

๑.๒.๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยด้านประกันคุณภาพ
๑.๒.๑.๘ ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยด้านประชาสัมพันธ์
๑.๒.๑.๙ พัฒนาประสิทธิภาพกลไกกากับติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
อธิการบดี
๑.๒.๑.๑๐ เพิ่มประสิทธิภาพการกากับติดตามการใช้เครื่องใช้สานักงาน
๑.๒.๑.๑๑ นาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๒.๑.๑๒ ส่งเสริมให้มีการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงาน
ทุกระดับ
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบสานักงานอธิการบดี แก้ไขดังเสนอ
๕.๒.๓ ทวนสอบแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดีประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
ตามที่ประชุมได้ร่วมกันทวนสอบความถูกต้อง สอดคล้องของแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
ตังแต่ Balanced Scorecard ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีวัดระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีวัดระดับ
กลยุ ทธ์ ค่า เป้ า หมาย มาตรการ โครงการ/กิ จกรรม และผู้ รับ ผิ ดชอบของแผนกลยุ ทธ์ ใ นระดั บส านัก งาน
อธิการบดี
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบสานักงานอธิการบดีนาเสนอคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
และมอบทุกหน่วยงานจัดทาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยกาหนดโครงการ/กิจกรรมในระดับหน่วยงานให้
ตอบสนองแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
๕.๓ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานอธิการบดี
(ระบบบัญชีสามมิติ)
๕.๓.๑ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
สานักงานอธิการบดี(ระบบบัญชีสามมิติ) และข้อเสนอแนะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ตามที่สานักงานอธิการบดี มีหนังสือแจ้ งให้หน่วยงานประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ ระบบ (ERP,BPM,HRM) นัน กองนโยบายและแผน ได้สรุปผลการประเมินดังเอกสาร
แนบ
มติที่ประชุม มอบกองคลังติดต่อบริษัทที่ดูแลระบบและทาสัญญาโดยกาหนดให้บริษัทต้องแก้ปัญหาให้
หน่วยงาน เมื่อมีการแจ้งจากมหาวิทยาลัยทุกครัง
๕.๓.๒ การทบทวนแบบประเมิน ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
สานักงานอธิการบดี (ระบบบัญชีสามมิติ) เพื่อใช้ในการประเมินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
แบบประเมิน ความพึง พอใจของผู้ ใ ช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของส านักงานอธิ การบดี
(ระบบบัญชีสามมิติ) เพื่อใช้ในการประเมินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นแบบประเมินรวมทัง ๓ ระบบ
ซึ่งไม่สามารถแยกได้ว่าปัญหาที่ เกิดขึนเกิดจากระบบใด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับการประเมินให้สามารถ
ประเมิน แต่ละระบบในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๖

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบกองนโยบายและแผน ปรับแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของส านั ก งานอธิ การบดี (ระบบบั ญชี ส ามมิติ ) แยกเป็ น ๓ ระบบ (ERP,BPM,HRM)
เพื่อใช้ในการประเมินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีเลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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