รายงานการประชุมทีมงานทาแผนกลยุทธ์ สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๕ อาคารสานักงานอธิการบดี
-----------------------------------ผู้มาประชุม
๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์
๒.นางศรีสุดา
๓.นางวันดี
๔.นางสาวสมจิตต์
๕.นางจุฬาภรณ์
๖.นางประดิษฐา
๗.ดร.ธนธัส
๘.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา
๙.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา
๑๐.นางสาวอรนัฐ
๑๑.นางนงลักษณ์
๑๒.นางรตนมน
๑๓.นางสาวพลอยลดา
๑๔.นางสาวจิราภรณ์
๑๕.นางสาวศิรินาถ
๑๖.นางสาวสุพรรษา
๑๗.นายธนะสิทธิ์
๑๘.นางสาวอรพรรณ
๑๙.นางสาวนาทิพย์

โตเลิศมงคล
อยู่แย้มศรี
ช่วยประยูรวงศ์
มหัธนันท์
ตันติประสงค์
นาครักษา
ทัพมงคล
กิจเกิดแสง
จาตกานนท์
เหมือนพะวงศ์
ทองนาค
จันทรอุทัย
โสตะจินดา
พุ่มไสว
สิงหาแก้ว
อิ่นอ้อย
ไชยรัตน์ทอง
จันทรเกษมจิต
วงษ์ตา

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
แทนผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองประชาสัมพันธ์
สานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบ ดังนี
๑. ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ด าเนิ น การส่ ง เอกสารเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าโครงร่ า งองค์ ก าร
(Organizational Profile-OP) ในส่วนของ EdPEx Data Collection Workbook (เอกสารหมายเลข
๘) ให้สานักประกันคุณภาพ โดยนาผลจากการทาWorksheet ร่วมกันในระหว่างการอบรมโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของสานักประกันคุณภาพ มาวิเคราะห์เพิ่มเติม
ซึ่งได้ประสานกับสานักประกันคุณภาพ โดยส่งเป็นเอกสารฉบับร่างไปก่อน หากหน่วยงานสนับสนุนต้อง
ดาเนินการเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) อย่างจริงจัง สานักงานอธิการบดี
จะจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทาเอกสารดังกล่าวฉบับสมบูรณ์อีกครังหนึ่ง
๒. สานักงานอธิการบดีอยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคาสั่งแต่งตังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพและคาสั่งแต่งตังคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ซึ่งได้ส่งหนังสือขอให้หน่วยงานใน
สั งกั ดยื น ยั น รายชื่ อคณะกรรมการไปแล้ ว ขอให้ ห น่ ว ยงานเร่งด าเนิ นการแจ้ งกลั บมายังส านัก งาน
อธิก ารบดีด้ ว ย ซึ่ง และจาการประสานกับ กองบริ ห ารงานบุค คลเกี่ย วกั บ โครงสร้า งใหม่ ต ามกรอบ
อัตรากาลังที่ประกาศใช้ตังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ สานักประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่มี ฐานะ
เทีย บเท่า กองเช่ น เดีย วกับ กองประชาสั มพัน ธ์ จึง เป็ นหน่ ว ยงานในสั ง กัด ส านั กงานอธิก ารบดี และ
ประสานกองบริหารงานบุคคล เพื่อจัดทาข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
เพื่อให้สามารถแต่งตังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการได้
๓. การคัดเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจาและข้าราชการที่มิใช่หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็น
กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีการคัดเลือกกันเองในวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชัน ๔ อาคารสานักงานอธิการบดี ขอเรียนเชิญตัวแทน
ของหน่วยงานเข้าร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนของสานักงานอธิการบดี
๔. การดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ขอ
ความร่ ว มมื อ ให้ ช่ ว ยด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๕๕ เพื่ อ ให้ ทั น การเสนอขอ
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ และในระดับสานักงานอธิการบดี จะใช้แผนกลยุทธ์ ไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์จะใช้เรียกแผนระยะยาวประมาณ ๑๐ ปี ขึนไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ รั บ รองรายงานการประชุมครังที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่ อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุล าคม ๒๕๕๕
จานวน ๙ หน้า
ฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปรายงานการประชุมครังที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
จานวน ๙ หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๓.๑ การกาหนดตัวชีวัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
จาก Balanced Scorecard ได้นาเป้าประสงค์ ตัวชีวัดของเป้าประสงค์และกลยุทธ์มา
พิจารณากาหนดมาตรการ โครงการ/กิจกรรมในระดับสานักงานอธิการบดี ซึ่งฝ่ายเลขานุการนาเสนอ
ตัวชีวัด มาตรการ โครงการ/กิจ กรรมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามมติที่ประชุม

ครังที่๒/๒๕๕๕

แล้ว และปรับแบบฟอร์ม
มติที่ประชุม

ที่ป ระชุม ร่ว มกั นพิ จารณากาหนดตั ว ชี วัด กลยุ ท ธ์ กาหนดค่ าเป้า หมาย

ทบทวนมาตรการ โครงการ/กิจ กรรม และกาหนดผู้ รั บผิ ด ชอบหลั ก เพื่อให้ ห น่ว ยงานนาไปจัดท า
โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่ตอบสนองกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี
ดังตารางรายละเอียดที่แนบมา

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บุคลากรเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน
2.จานวนผลงานของบลุคลากรทีส่ ร้างสรรค์ผลงานตามสายงาน(ชิน)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1.1 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับ

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย
2.ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการ
พัฒนาบุลคากรตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายต่องบดาเนินงานของ
หน่วยงาน
3.ร้อยละของบุคลากรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
(สายสนับสนุน) เพิ่มขึน
4.กระบวนการพัฒนาแผน
5.ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติ
ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดี
6.ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
ภายในทีก่ ่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพแก่มหาวิทยาลัย ตามตัว
บ่งชีที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ
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มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.1.1.1 วางแผนอัตรากาลังและทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานอิการบดี

1. จัดทาแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานอธิการบดี

กองบริหารงานบุคคล

1.1.1.2 สร้างเส้นทางก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากรในสานักงานอธิการบดี
(Career path)

1.พัฒนาระบบสมรรถนะ
2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3.จัดทาหลักเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงานของบุคลากร (Career path)
4.สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
(Career path)
5.พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพือ่ ใช้ประโยฃน์ใน
การพัฒนาบุคลากร

กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล

๕
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
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มาตรการ
1.1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากร
สร้างสรรค์ผลงาน

1.1.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อให้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
(พัฒนาค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลงาน)

1.1.1.5เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่บุคลากร
1.1.1.6ส่งเสริมด้านสวัสดิการและ
สภาพแวดล้อมที่เอือต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการ
ตามสายงาน
2.ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน /งานวิจัย /งานสร้างสรรค์
1.พัฒนาระบบประเมินสมรรถนะทักษะ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เชื่อมโยง
กับระบบผลตอบแทนโดยนาหลักธรรมภิบาล
มาใช้
2.ยกย่องเชิงชูเกียรบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ยอมรับ
1.กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่
บุคลากร

กองบริหารงานบุคคล

1.พัฒนาสวัสดิการและสภาพแวดล้อมทีด่ ี
2.กิจกรรม 5 ส.

กองบริหารงานบุคคล
กองกลาง

กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

๖
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีระบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยที่คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1.จานวนหน่วยงานที่นาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพิ่มขึน อย่างน้อย ปีละ 1 หน่วยงาน
2.จานวนกระบวนการทางานที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 2 กระบวนงาน
กลยุทธ์
1.2.1พัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ตอบสนองภารกิจของ
มหาวิทยาลัยที่คล่องตัว
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
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มาตรการ
1.2.1.1ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สานักงานอธิการบดี

1.2.1.2พัฒนาประสิทธิภาพกลไกกากับติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของสานัก
งานอธิการบดี

1.2.1.3เพิ่มประสิทธิภาพการกากับติดตามการ
ใช้เครื่องใช้สานักงาน

1.2.1.4นาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงาน
อธิการบดี
2.การนาแผนพัฒนาฯไปสู่การปฏิบัตอิ ย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี

1.ปรับปรุงกระบวนการกากับติดตาม
สานักงานอธิการบดี
ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
สานักงานอธิการบดี
อธิการบดี
2.ให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
ของสานักงานอธิการบดี
1.สนันสนุนให้ทุกหน่วยงานกาหนดมาตรการ สานักงานอธิการบดี
การกากับติดตามการใช้เครื่องสานักงาน

1.นากระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาใช้
กับงานประจาที่ทา เพือ่ เตรียมแนวทาง
แก้ปัญหาที่จะเกิดขึน

กองนโยบายและ
แผน

๗
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

57

ค่าเป้าหมาย
58
59
60

61

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.2.2.5ส่งเสริมให้มีการนาหลักธรรมาภิบาลมา 1.ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และสร้ า งความ กองบริหารงานบุคคล
ใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานทุกระดับ
ตระหนักถึงประโยชน์ในการนาหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารจัดการ และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
2.2.มีการประเมินธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สานักงานอธิการบดี

เป้าประสงค์ที่ 1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัด
1.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน
กลยุทธ์
1.3.1พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

57

ค่าเป้าหมาย
58
59
60

61

มาตรการ
1.3.1.1พัฒนาระบบและกลไลการบริหาร
จัดการ โดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ
2.พัฒนาตัวบ่งชีและเกณฑ์มาตรฐานให้
สอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพใน
3.นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ

สานักงานประกันคุณภาพ

สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี

๘
เป้าประสงค์ที่ 1.4 การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด
1.จานวนเครือข่ายความร่วมมือทังภายในและภายนอก
2.จานวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1.4.1สร้างความร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานทั งภาครั ฐ และ
เอกชน

ตัวชี้วัด

57

ค่าเป้าหมาย
58
59
60

61

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.4.1.1สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการ 1.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กองกลาง
ความรู้ ด้านการบริหารจัดการตามภารกิจของ ทังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หน่วยงาน

9
วาระที่ ๓.๒ การกาหนดตัวชีวัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่
๒ พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ
จาก Balanced Scorecard ได้นาเป้าประสงค์ ตัวชีวัดของเป้าประสงค์และกลยุทธ์มา
พิจารณากาหนดมาตรการ โครงการ/กิจกรรมในระดับสานักงานอธิการบดี ซึ่งฝ่ายเลขานุการ
นาเสนอตัวชีวัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์
และปรับจากร่างแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
มติที่ประชุม จากการทบทวน Balanced Scorecard ที่ประชุมมีมติให้ แก้ไข
Balanced Scorecard ในมิติประสิทธิภาพ ส่วนของกลยุทธ์ เป็นพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทันสมัย และแก้ไข มิติประสิ ทธิผล ในส่ว นของ
กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการให้บริการเป็น ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การให้บริการ และร่วมกันพิจารณา มาตรการ โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ ดังตาราง
รายละเอียด ดังแนบ

10
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2.1 บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
ตัวชีวัด
1.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

57

ค่าเป้าหมาย
58
59
60

61

2.1.1เสริมสร้างจิตสานึกใน
การให้บริการของบุคลากร

เป้าประสงค์ที่ 2.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชีวัด
1.จานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รบั การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
57
58
59
60
2 . 2 . 1พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและการบริการที่
มีประสิทธิภาพ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2.1.1.1 สร้างจิตสานึกในการให้บริการและการ 1.การฝึ ก อบรมสร้ า งจิ ต ส านึ ก
การ สานักงานอธิการบดี
ทางานร่วมกัน
ให้บริการและการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ /กองบริหารงานบุคคล
ต่อสังคม
2.กิจกรรมคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นประจ า สานักงานอธิการบดี
หน่วยงาน

61

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2.2.1.1 พั ฒ นาระบบสารสนเทศ เพื่ อ การ 1.โครงการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ซอฟแวร์ กองกลาง/กองนโยบาย
บริหารจัดการและบริการ
/ระบบปฏิบัติการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และแผน/กองคลัง
/กองบริหารงานบุคคล

11

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

57

ค่าเป้าหมาย
58
59
60

61

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2.ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร ใ ช้ ง า น ซ อ ฟ แ ว ร์ กองกลาง/กองนโยบาย
/ระบบปฏิบัติการ
และแผน/กองคลัง
/กองบริหารงานบุคคล

เป้าประสงค์ที่ 2.3 มีการบริการทีร่ วดเร็ว ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
ตัวชีวัด
1.จานวนฐานข้อมูลที่นาไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว
2.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน
กลยุทธ์
2.3.1 พัฒนาประสิทธิภาพ
ของการติดต่อ สื่อ สาร โดย
ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศที่
ทันสมัย

ตัวชี้วัด

57

ค่าเป้าหมาย
58
59
60

61

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2.3.1.1 ส่งเสริม สนับ สนุนการใช้เทคโนโลยี 1.ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร สานักงานอธิการบดี
สารสนเทศและฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน
พัฒนาการการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน
2.พัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน สานักงานอธิการบดี
การปฏิบัติงาน
2.3.1.2 พั ฒ นาประสิท ธิ ภ าพของการติ ด ต่ อ 1.การพัฒนาประสิทธิภาพการติดต่อสือสาร กองกลาง/กองประชาสัมพันธ์
สือสายภายในและภายนอกองค์กร
ภายในและภายนอกองค์กร

12
เป้าประสงค์ที่ 2.4 มีการบริการที่รวดเร็ว ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
ตัวชีวัด
1.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

57

ค่าเป้าหมาย
58
59
60

61

2.4.1 พัฒนางานบริการที่มี
คุณภาพ

มาตรการ
2.4.1.1พัฒนาเทคนิคการให้บริการ

โครงการ/กิจกรรม
1.เพิ่มช่องทางการให้บริการของหน่วยงาน
2.จัดทาคู่มือการให้และรับบริการ
3.อบรมเทคนิคการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ
กองประชาสัมพันธ์
กองประชาสัมพันธ์
กองบริหารงานบุคคล

เป้าประสงค์ที่ 2.5 การให้บริการเป็นที่ยอมรับ
ตัวชีวัด
1.บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ
2. จานวนครังของการร้องเรียนด้านการให้บริการลดน้อยลง
กลยุทธ์
2.5.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมี
การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การให้บริการ

ตัวชี้วัด

57

ค่าเป้าหมาย
58
59
60

61

มาตรการ
2.5.1.1สร้างแรงจูงใจในการให้บริการ

โครงการ/กิจกรรม
1.คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
2.สร้างช่องทางการร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบ
กองบริหารงานบุคคล
กองประชาสัมพันธ์

13
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
สานักงานอธิการบดีจะจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการประชุมที่แก้ ไขแล้ว ให้หน่วยงานนาร่างแผน
กลยุทธ์ ของสานักงานอธิการบดี นาไปกาหนดโครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม ตารางโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานที่ตอบสนองแผนกลยุทธ์ ของสานักงานอธิการบดี ปี ๕๗-๖๑ ในระดับหน่วยงานและส่งข้อมูล
มายังสานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อสานักงานอธิการบดีดาเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสานักงานอธิการบดีต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง
ผู้จดรายงานการประชุม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

