รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑.นายเชาว์เลิศ
ขวัญเมือง
รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธาน
๒.รองศาสตราจารย์บุษรา
สร้อยระย้า
รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์
โตเลิศมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๔.นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อานวยการกองคลัง
๕.นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
๖.นางจุฬาภรณ์
ตันติประสงค์ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
๗.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ
หลิมตระกูล ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๘.นางศรีสุดา
อยู่แย้มศรี
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
๙.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา
กิจเกิดแสง
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
๑๐.ดร.ธนธัส
ทัพมงคล
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๑๑.นางสาวสีสุข
อ่วมแย้ม
สานักงานตรวจสอบภายใน
๑๒.นายวัชรนนท์
กมลวิเชนทร์ชัย กองกลาง
๑๓.นางสาวพรทิพย์
ไตรพิทยากุล กองกลาง
๑๔.นายเชาวฤทธิ์
สุขรักษ์
กองกลาง
๑๕.นางจิตรลัดดา
จาดเกิด
กองกลาง
๑๖.นางสาวทิฆัมพร
ใจเอื้อ
กองกลาง
๑๗.นางสาวอรวรรณ์
ศิริพราหมณกุล กองคลัง
๑๘.นางนงลักษณ์
ทองนาค
กองบริหารงานบุคคล
๑๙.นางสาวเรณู
เหมือนเอี่ยม กองบริหารงานบุคคล
๒๐.นางสาวอรณัฐ
เหมือนพะวงศ์ กองบริหารงานบุคคล
๒๑.นางสาววันใหม่
สุกใส
กองบริหารงานบุคคล
๒๒.นางสาวนันท์ธยาภรณ์
สมิตินันทน์
กองบริหารงานบุคคล
๒๓.นางสาวสุนิสา
ทุมทรัพย์
กองบริหารงานบุคคล
๒๔.นายวีรวุฒิ
อุมานนท์
กองนโยบายและแผน
๒๕.นางสาวศิรินาถ
สิงหาแก้ว
กองนโยบายและแผน
๒๖.นางรตนมน
จันทรอุทัย
กองนโยบายและแผน

๒
๒๗.นางสาวจิราภรณ์
๒๘.นางสาวพลอยลดา
๒๙.นางสาวนวรัตน์
๓๐.นางสาวมัลลิกา
๓๑.นายทนงค์
๓๒.นางสาวสุพรรษา
๓๒.นายธนะสิทธิ์
๓๓.นางสาวอรพรรณ
๓๔.นางสาวน้าทิพย์
ผู้ไม่มาประชุม
๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา
๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี
๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ
๔.นางสาวจินตนา
๕.นางจริยา
๖.นางสุดารัตน์
๗.นายถาวร

พุ่มไสว
โสตะจินดา
การะเกษ
วีระสัย
โพธิ
อิ่นอ้อย
ไชยรัตน์ทอง
จันทรเกษมจิต
วงษ์ตา
ขาวเหลือง
ประวิชพราหมณ์
พรเจิมกุล
คุ้มอยู่
ชายหงส์
จูงใจไพศาล
อ่อนลออ

กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์
กองประชาสัมพันธ์
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
คณะศิลปศาสตร์ (ที่ปรึกษา)
คณะบริหารธุรกิจ (ที่ปรึกษา)
กองกลาง
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองศิลปวัฒนธรรม

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกล่ า วเปิ ด ประชุ ม และแจ้ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ทราบว่ า การประชุ ม ครั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ครั้ ง ที่ ผ่ า นมา เมื่ อ วั น ที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในเรื่องการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ ของสานักงานอธิการบดี ที่จะต้องส่งภายใน
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา
สานักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
เลขานุการได้สรุปรายงานการประชุมครั้ง๔/๒๕๕๕ จานวน ๔ หน้า
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้
ผู้มาประชุม หน้าที่ ๑
ลาดับที่ ๑๑ คณะศิลปะศาสตร์ แก้ไขเป็น ศิลปศาสตร์
ลาดับที่ ๑๕ นางสาวพลอยดา แก้ไขเป็น นางสาวพลอยลดา

๓
ผู้ไม่มาประชุม หน้าที่ ๒
เพิ่ม นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ติดราชการ
ลาดับที่ ๔ นางสาวสุดารัตน์ จงใจไพศาล แก้ไขเป็น นางสุดารัตน์ จูงใจไพศาล
ระเบียบวาระที่ ๔ หน้าที่ ๒
บรรทัดที่ ๔ วันอังครา แก้ไขเป็น วันอังคาร
บรรทัดที่ ๕ จุ ดแข็ง ๑๐ข้อ,จุดควรพัฒ นา๒ข้อ,ข้อเสนอแนะ๓ข้อ,วิธีป ฏิบัติที่ดี/นวั ตกรรม
ให้ตัดเครื่องหมายคอมม่า ออก โดยแก้ไขเป็น จุดแข็ง ๑๐ข้อ จุดควรพัฒนา ๒ข้อ ข้อเสนอแนะ ๓ ข้อ
วิธีปฏิบัติที่ดี /นวัตกรรม
มติที่ประชุม หน้าที่ ๓
บรรทัดที๒่ ผศ.ปราณี ประวัชพราหมณ์ ตรงนามสกุล แก้ไขเป็น ประวิชพราหมณ์
บรรทัดที๖่ (Improvement plan) คาว่า plan แก้ไขเป็น Plan
บรรทัดที๑่ ๑ /๑๕ /๒๒ คาว่า Balance Scorecard แก้ไขเป็น Balanced Scorecard
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การแก้ไขข้อมูลรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๔
จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดีครั้งที่ ๔ ได้มอบหมาย
ฝ่ายเลขานุการประสานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี ประวิชพราหมณ์ เพื่อปรับจุดที่ควรพั ฒนาให้
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอแนะนั้ น และมติ ที่ ป ระชุ ม ให้ กองนโยบายและแผน และกองกลางไป
ดาเนินการจัดทาแนวทางแก้ไข และผลการดาเนินงานพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (Improvement Plan)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การปรับแก้จุดที่ควรพัฒนาให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ดังนี้
จุดที่ควรพัฒนา
๑.เกณฑ์การประเมินของตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ข้อ ๖ – ๘ ควรเพิ่มแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสานัก
งานอธิการบดี
๒.ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของสานั กงานอธิการบดียังไม่ครบถ้วนทุก
หน่วยงาน
๓.รูปแบบในการเขียนรายงานการประเมินตนเองมี ความหลากหลายเนื่องจากมีหน่วยงานใน
สังกัด ถึง ๘ หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
๑.ควรกาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ประเด็นที่ ๖ – ๘ โดยเพิ่มแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาสานักงานอธิการบดี

๔
๒.ควรกาหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดีให้ครบทุก
หน่วยงาน
๓.นากระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดี
ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ซึ่งกองนโยบายและแผนเสนอให้มีการปรับแก้เกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ประเด็นข้อ
๖ – ๘ ดังนี้
- ประเด็นที่ ๖ โดยเพิ่มให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์สานักงาน
อธิการบดี และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
- ประเด็นที่ ๗ โดยเพิ่มให้มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์
สานักงานอธิการบดี และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
- ประเด็นที่ ๘ โดยเพิ่มให้มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม รับทราบและมอบฝ่ายเลขานุการประสานกองนโยบายและแผน และกองกลาง
จัดทาImprovement Plan จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๔ นาเสนอให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สานักงานอธิการบดี ประจาปี ๒๕๕๕
เลขานุการได้ชี้แจงเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุมว่าเป็นร่างการวิเคราะห์ Balanced Scorecard ซึ่งทาง
สานักงานอธิการบดีได้ร่วมกับ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนวิเคราะห์ ต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.
พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ มี ก ารปรั บ ตั ว ชี้ วั ด รวมถึ ง เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ให้
Balanced Scorecard สมบูรณ์ขึ้น จึงอยากให้ที่ประชุม ร่วมกันพิจารณานอกจาก Balanced
Scorecard แล้วทางสานักงานอธิการบดียังได้ จัดทาร่าง กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ในทั้ง ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยพิจารณารายละเอียดจากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิท ยาลัยส่วนหนึ่ง
และอีกส่ ว นหนึ่ งน ามาจากแผนยุ ทธศาสตร์ ฉบับเดิม ของส านักงานอธิการบดี ดังนั้น จึง ขอให้ แต่ล ะ
หน่วยงานร่วมกันพิจารณารายละเอียดว่าสามารถดาเนินการได้หรือไม่ หรือจะมีการปรับกลยุทธศาสตร์
โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดเพิ่มเติมอีกให้ครอบคลุมภารกิจหลักของทุกหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี
หรืออาจต้องพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มในเรื่องของการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เช่น ภารกิจของกองพัฒนานักศึกษากองศิลปวัฒนธรรมและกองวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งยังไม่มีโครงการที่ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒

๕
-ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทา Balanced Scorcard
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ และ ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล ได้เสนอ ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดจานวนผลงานของบุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงานตามสายงาน (ชิ้น) เริ่มต้นปี ๕๖ จานวน ๑๐ ชิ้น
และเพิ่มขึ้น ปีละ ๕ ชิ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
๕๖

ประสิทธิผล

-การบริหารจัดการ
เป็นที่ยอมรับ

คุณภาพบริการ

-ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ประสิทธิภาพ

-มีระบบการบริหาร
จัดการที่คล่องตัว
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์กร

-บุคลากรเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารจัดการ
ตามสายงาน

-จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือ
-จานวนหน่วยงานที่
เข้าศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการ
-ผลการประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ
หน่วยงาน
-จานวนร้อยละชิ้นงาน
ที่เสร็จทันเวลาตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี
-จานวนกระบวนการ
ทางานที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยปีละ๒
กระบวนงาน
-ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามสายงาน
-จานวนผลงานของ
บุคลากรที่สร้างสรรค์
ผลงานตามสายงาน
(ชิ้น)

๕๗

๕๘

ความคิดริเริ่ม
(วิธีการ/กลยุทธ์)
๕๙
-ส่งเสริมการสร้างช่อง
ทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่
ดี

๓

๓

๔

๔

-พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ

๘๐

๘๒

๘๔

๘๕

-พัฒนาการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ

๒

๔

๖

๘

๘๐

๘๒

๘๔

๘๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

-พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับ

๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาการให้บริการที่มี
คุณภาพ

เป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

ประสิทธิผล

-การให้บริการเป็นที่
ยอมรับ

-บุคลากรดีเด่น ด้าน
การให้บริการ

คุณภาพบริการ

-การบริการที่ตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ

ประสิทธิภาพ

-การบริการที่รวดเร็ว
ทันเวลา

-ผลการประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ
หน่วยงาน
-จานวนฐานข้อมูลที่
นาไปใช้ประโยชน์ได้
รวดเร็ว
-ผลการประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ
หน่วยงาน
-ผลการประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ
หน่วยงาน
-จานวนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การพัฒนาองค์กร

-บุคลากรมีจิตสานึก
ในการให้บริการ
-มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ
บริหารและการ
บริการมีประสิทธิภาพ

ความคิดริเริ่ม
(วิธีการ/กลยุทธ์)

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๓

๓

๔

๔

-พัฒนางานบริการที่มี
คุณภาพ

-พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
-พัฒนาประสิทธิภาพของ
การติดต่อสื่อสาร

๓

๓

๔

๔

-เสริมสร้างจิตสานึกในการ
ให้บริการของบุลากร

๑

๒

๓

๔

-พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อกาบริหาร
และการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม
-มอบให้ทุกหน่วยงานไปศึกษาร่างกลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด โดยพิจารณาว่าจะ
ปรับหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไขส่วนใด ที่สาคัญ คือ ภารกิจของหน่วยงานท่านอยู่ในกลยุทธ์ใดหรือจะต้อง
เพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓หรือไม่ ฉะนั้นขอความร่วมมือในการประชุมคราวหน้าขอให้นาภารกิจ
ของหน่วยงานที่จะบรรจุในแผนกลยุทธ์ สานักงานอธิการบดีมาเสนอแนะในที่ประชุม เพื่อจัดทา แผน
กลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี ให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไป

๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง
ผู้จดรายงานการประชุม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

