
๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 

เมื่อวันอังคาร ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

--------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

 ๑.นายเชาว์เลิศ   ขวัญเมือง รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา 
 ๒.รองศาสตราจารย์บุษรา  สร้อยระย้า รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ  ที่ปรึกษา 

๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ประธาน 
๔.นางศรีสุดา   อยู่แย้มศรี ผู้อ านวยการกองกลาง  
๕นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖.นางจุฬาภรณ ์   ตันติประสงค์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๗.นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๘.นางประดิษฐา   นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๙.ดร.ธนธัส   ทัพมงคล ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๑๐.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๑๑.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุขมาล หวังวณิชกุล ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
๑๒.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ กองประชาสัมพันธ์ 

 ๑๓.นางสาวสีสุข   อ่วมแย้ม ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
๑๔.นางกชพร   เชิดชูพงษ์ กองกลาง 
๑๕.นางสาวอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล กองคลัง 
๑๖.นางกาณจญา  บุญยง  กองคลัง 
๑๗.นายสุพล   เชิดชูพงษ์ กองนโยบายและแผน 
๑๘.นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว กองนโยบายและแผน 
๑๙.นางสาวจิราภรณ ์  พุ่มไสว  กองนโยบายและแผน 
๒๐.นางรตนมน   จันทรอุทัย กองนโยบายและแผน 
๒๑.นางสาวศศิขจิต  จุลวิชิต  กองนโยบายและแผน 
๒๒.นางสาวพลอยลดา  โสตะจินตา กองนโยบายและแผน 
๒๓.นางสาวนวรัตน ์  การะเกษ กองนโยบายและแผน 
๒๔.นางนงลักษณ์  ทองนาค  กองบริหารงานบุคคล 
๒๕.นางจริยา   ชายหงษ์  กองบริหารงานบุคคล 
๒๖.นางสาวอรณัฐ  เหมือนพะวงศ์ กองบริหารงานบุคคล 
๒๗.นางสาววันใหม่  สุกใส  กองบริหารงานบุคคล 

/ ๒๘.นางสุดารัตน์ 



๒ 

๒๘.นางสุดารัตน์   จูงใจไพศาล กองพัฒนานักศึกษา 
๒๙.นางสาวมัลลิกา  วีระสัย  กองพัฒนานักศึกษา 

 ๓๐.นายถาวร   อ่อนละออ กองศิลปวัฒนธรรม 
๓๑.นางสาวสุพรรษา  อ่ินอ้อย  กองประชาสัมพันธ์ 
๓๒.นายอดิศักดิ์   ดีสุมทร  ส านักงานประกันคุณภาพ 
๓๓.นางสาวจิตติมา  พันธุ์แตง กองวิเทศสัมพันธ์   (แทนนายทนงค์ โพธิ) 
๓๔.นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต ส านักงานอธิการบดี  เลขานุการ 
๓๕.นายธนะสิทธิ์   ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ   

 ๓๖.นางสาวน  าทิพย์  วงษ์ตา  ส านักงานอธิการบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม                         

๑.รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ ติดราชการ 
๒.นายเชาวฤทธิ์   สุขรักษ์  กองกลาง   ติดราชการ 
๓.นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่  กองกลาง   ติดราชการ 
๔.นางสาวเรณู   เหมือนเอ่ียม กองบริหารงานบุคคล  ติดราชการ 

 
  เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   จากการประชุม ครั งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์ Balanced 
Scorecard ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการให้บริการที่มี
คุณภาพ ซึ่งยังไม่สมบูรณ์ มีหลายส่วนที่ต้องวิเคราะห์เพ่ิมและปรับแก้ไข ส านักงานอธิการบดีจึงได้เชิญกรรมการ 
บางท่านประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองและทีมงานจากกองนโยบายและแผน 
ช่วยกันวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ซึ่งได้มีการประชุมประมาณ ๓ ครั ง จนได้ร่างแผนกลยุทธ์
ส านักงานอธิการบดีที่ค่อนข้างชัดเจน ดังนั นในวันนี จึงขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ของส านักงาน
อธิการบดี และเสนอความคิดเห็นหรือปรับแก้ไขเพ่ือให้สมบูรณ์และครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน 

   มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

  ส านักงานอธิการบดไีด้สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั งที่ ๕/๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  จ านวน ๗ หน้า  

  จึงเสนอท่ีประชุม เพื่อพิจารณา 

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข 

/ระเบียบวาระท่ี ๓ 



๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี– 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  ๔.๑ การจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

  ขณะนี  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถ   ดาวน์โหลดข้อมูล
ได้ที่เว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี (http://offpre.rmutp.ac.th/)  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑         

ที่ ป ระชุ ม ได้ ร่ วมกันทบทวนและ พิจารณา  Balanced Scorecard ประ เด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่  ๑        
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ และ
โครงการ/กิจกรรม ในระดับส านักงานอธิการบดี ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 

มติที่ประชุม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
    เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ มีระบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยที่
คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ให้เพ่ิมมาตรการที่ ๑.๒.๑.๖ พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่า และช่องโครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเป็น ๑.พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตที่ดี หน่วยงานรับผิดชอบ คือกองพัฒนานักศึกษา  

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ แก้ไขกลยุทธ์ที่ ๑.๔.๑ เป็นสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั งภาครัฐ/เอกชน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการให้บริการมีคุณภาพ     
   เป้าประสงค์ท่ี ๒.๕  การให้บริการเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมมาตรการทื่ ๒.๕.๑.๒ ส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ และช่องโครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเป็น๑.พัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือกองวิเทศสัมพันธ์ ดังตารางที่แนบมา และมอบทุกหน่วยงานไป
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี ก าหนดส่งภายใน
วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

http://offpre.rmutp.ac.th/


๔ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาการบริหารจัดการ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย ความคดิริเริ่ม 
(วิธีการ/กลยุทธ์) ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

ประสิทธิผล 
 

-การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ 
 

-จ านวนเครือข่ายความรว่มมอืทั งภายในและภายนอก 
-จ านวนหนว่ยงานทีเ่ข้า 
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ 
 

๕ 
๒ 

๖ 
๓ 

๗ 
๔ 

๘ 
๕ 

๙ 
๖ 

-สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  /
เอกชน 
 

คุณภาพบริการ 
 

-ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 
 

-ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิารของ
หน่วยงาน  
เกณฑ์ 
๐-๑.๕  =  ๑ คะแนน    ๑.๕๐-๒.๕๐ =  ๒ คะแนน 
๒.๕๑-๓.๕๐ = ๓คะแนน   ๓.๕๑-๔.๕๐ = ๔คะแนน 
๔.๕๑ ขึ นไป= ๕ คะแนน 
 

๓ 
 

๓ ๔ ๔ ๔ -พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทีม่ี
คุณภาพ 
 

ประสิทธภิาพ 
 

- มีระบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองภารกิจ
ของมหาวทิยาลัยที่คลอ่งตัว รวดเร็ว และมี
ประสิทธภิาพ 
 

-จ านวนกระบวนการท างานที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อยปีละ ๒กระบวนงาน 
-จ านวนหนว่ยงานทีจ่ัดท าแผนกลยุทธ์แล้วเสร็จและ
น าสู่การปฏิบัติ  

๑๐ 
 

๕ 

๑๒ 
 

๖ 

๑๔ 
 

๗ 

๑๖ 
 

๘ 

๑๘ 
 

๙ 

-พัฒนาการบริหารจัดการที่ตอบสนองภารกจิ
ของมหาวทิยาลัยที่คลอ่งตัว รวดเร็ว และมี
ประสิทธภิาพ 
 

การพัฒนาองค์กร 
 

-บุคลากรเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตาม
สายงาน 
 

-ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
สายงาน 
-จ านวนผลงานของบุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงานตาม
สายงาน (ชิ น) 
 

๘๐ 
 
๑๐ 

๘๒ 
 
๑๕ 

๘๔ 
 
๒๐ 

๘๕ 
 
๒๕ 

๘๖ 
 

๓๐ 

-พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรทุกระดับ 
 

BSC 
BSC 

/ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 



๕ 
  

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาการให้บรกิาร 

ที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย ความคิดริเริ่ม 
(วิธีการ/กลยุทธ์) ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

ประสิทธิผล 
 

-การให้บรกิารเป็นที่ยอมรับ 
 

-บุคลากรดเีด่นดา้นการให้บรกิาร 
-จ านวนครั งของการร้องเรียน 
ด้านการให้บริการลดน้อยลง 

๓ 
๑๐ 

๓ 
๙ 
 

๓ 
๘ 

๓ 
๗ 

 

๓ 
๗ 

-ส่งเสรมิให้บุคลากรมีการพัฒนาประสทิธิภาพใน
การให้บรกิาร 
 

คุณภาพบริการ 
 

-การบริการทีถู่กตอ้ง รวดเร็วทันเวลาและ
ตรงตามความตอ้งการของผู้รับบรกิาร 
 

-ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิารของ
หน่วยงาน 
เกณฑ์ 
๐-๑.๕  = ๑ คะแนน   ๑.๕๐-๒.๕๐ =  ๒ คะแนน 
๒.๕๑-๓.๕๐ = ๓คะแนน  ๓.๕๑-๔.๕๐ = ๔คะแนน 
๔.๕๑ ขึ้นไป= ๕ คะแนน 
 

๓ 
 

๓ ๔ ๔ ๔ -พัฒนางานบริการที่มีคุณภาพ 
 

ประสิทธภิาพ 
 

-การบริการทีถู่กตอ้ง รวดเร็วทันเวลาและ
ตรงตามความตอ้งการของผู้รับบรกิาร 
 

-จ านวนฐานขอ้มูลที่น าไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว 
-ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร ของ
หน่วยงาน 
เกณฑ์ 
๐-๑.๕  =  ๑ คะแนน    ๑.๕๐-๒.๕๐ =  ๒ คะแนน 
๒.๕๑-๓.๕๐ = ๓คะแนน   ๓.๕๑-๔.๕๐ = ๔คะแนน 
๔.๕๑ ขึ นไป= ๕ คะแนน 
 

๑ 
๓ 

๒ 
๓ 

๓ 
๔ 

๔ 
๔ 
 

๕ 
๔ 

-พัฒนาประสิทธิภาพของการติดตอ่สื่อสาร โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย 

การพัฒนาองค์กร 
 

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การ
บริหารและการบริการมีประสิทธิภาพ 
-บุคลากรมจีิตส านึกในการให้บริการ 
 

-จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีประสิทธภิาพ 
-ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิารของ
หน่วยงาน 
เกณฑ์ 
๐-๑.๕  =  ๑ คะแนน    ๑.๕๐-๒.๕๐ =  ๒ คะแนน 
๒.๕๑-๓.๕๐ = ๓คะแนน   ๓.๕๑-๔.๕๐ = ๔คะแนน 
๔.๕๑ ขึ นไป= ๕ คะแนน 
 

๑ 
 

๓ 
 
 

 

๒ 
 

๓ 
 
 
 

๓ 
 

๔ 
 
 
 

๔ 
 

๔ 
 
 
 

๕ 
 

๔ 
 
 
 

-พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการ
บริหารและการบริการทีม่ีประสิทธิภาพ 
-เสริมสร้างจติส านกึในการให้บรกิารของบุคลากร 
 

BSC 

/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  



๖ 

 
 
เป้าประสงค์ที ่๑.๑ บุคลากรเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน                                                                                                       
ตัวชี้วัด  ๑.ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน 
         ๒.จ านวนผลงานของบลุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงานตามสายงาน(ชิ น) 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๑.๑.๑ พัฒนาศักยภาพของ 
        บุคลากรทุกระดับ 

๑.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 
๒.ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรตามภารกจิที่ได้รับ
มอบหมายต่องบด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
๓.ร้อยละของบุคลากรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ           
(สายสนับสนุน) เพิ่มขึ น          
๔.กระบวนการพัฒนาแผน 
๕.ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติ
ตามภารกจิของหนว่ยงานในสังกัด 
ส านักงานอธกิารบด ี   
๖.ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
ภายในทีก่่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพแก่มหาวิทยาลยั ตามตวั
บ่งชี ที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ  

 ๗๕ 
 
 

๑๒ 
 
 
 

๒ 
 
 

๖ ข้อ 
ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ 

 
ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ 

 

๘๐ 
 
 

๑๔ 
 
 
 

๔ 
 
 

๖ ข้อ
ค่าเฉลี่ย  
 ๓.๕๑ 
 
ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ 

 

๘๕ 
 
 

๑๖ 
 
 
 

๖ 
 
 

๖ ข้อ 
ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ 

 
ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ 

 

๙๐ 
 
 

๑๘ 
 
 
 

๘ 
 
 

๖ ข้อ 
ค่าเฉลี่ย
๓.๕๑ 

 
ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ 
 

๙๕ 
 
 

๒๐ 
 
 
 

๑๐ 
 
 

๖ ข้อ 
ค่าเฉลี่ย
๓.๕๑ 

 
ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ 
 

๑.๑.๑.๑.วางแผนอัตราก าลังและทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอกิารบดี 

๑. จัดท าแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร
ของส านักงานอธิการบด ี

กองบริหารงานบุคคล 

 ๑.๑.๑.๒ สร้างเส้นทางก้าวหนา้ในสายงาน
ของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี  
(Career path) 

 

๑.พัฒนาระบบสมรรถนะ กองบริหารงานบุคคล 
๒.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

กองบริหารงานบุคคล 
 

๓.จัดท าหลักเกณฑ์เส้นทางความกา้วหน้าใน
สายงานของบุคลากร (Career path) 

กองบริหารงานบุคคล 
 

๔.สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน      
(Career path) 

กองบริหารงานบุคคล 
 
 

๕.พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยฃน์
ในการพัฒนาบุคลากร 

กองบริหารงานบุคคล 
 

 

/มาตรการ ๑.๑.๑.๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 



๗ 

 
 
 
 
 
 
 

/เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

  

 

 

 

     ๑.๑.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
สร้างสรรค์ผลงาน 

๑.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร
จัดการตามสายงาน 

กองบริหารงานบุคคล 

 
๒.ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน /งานวิจัย /งานสร้างสรรค์ 

กองบริหารงานบุคคล 

 

๑.๑.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อให้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 
(พัฒนาค่าตอบแทนที่สะทอ้นถึงผลงาน) 

๑.พัฒนาระบบประเมินสมรรถนะทักษะ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เชื่อมโยง
กั บ ร ะ บ บ ผ ล ต อ บ แ ท น โ ด ย น า ห ลั ก           
ธรรมาภิบาลมาใช้  

กองบริหารงานบุคคล 

 

 

๒.ยกยอ่งเชิงชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเดน่เป็นที่ยอมรับ 

กองบริหารงานบุคคล 

 
๑.๑.๑.๕ เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่บคุลากร ๑.กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีใหแ้ก่

บุคลากร 
กองบริหารงานบุคคล 

 

๑.๑.๑.๖ ส่งเสริมด้านสวัสดิการและ
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการปฏิบัติงาน 

๑.พัฒนาสวัสดิการและสภาพแวดล้อมทีด่ ี กองบริหารงานบุคคล 

๒.กิจกรรม ๕ ส. กองกลาง 

 



๘ 

เป้าประสงค์ที ่๑.๒ มรีะบบการบริหารจดัการที่ตอบสนองภารกจิของมหาวิทยาลัยที่คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

ตัวชี้วัด ๑.จ านวนกระบวนการท างานท่ีได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปลีะ ๒ กระบวนงาน 

          ๒.จ านวนหน่วยงานท่ีจัดท าแผนกลยุทธ์แล้วเสร็จและน าสูก่ารปฏิบัติ  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๑.๒.๑ พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ตอบสนองภารกิจ
ของมหาวิทยาลยัที่คล่องตัว 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

      ๑.๒.๑.๑ ทบทวนแผนกลยุทธก์ารพัฒนา
ส านักงานอธกิารบด ี

๑.ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านกังาน
อธิการบดี 

ส านักงานอธกิารบด ี
 

๒.การน าแผนพัฒนาฯไปสู่การปฏบิัติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานอธกิารบด ี

๑.๒.๑.๒ พัฒนาประสิทธภิาพกลไกก ากบั
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านัก             
งานอธิการบดี 

๑.ปรับปรุงกระบวนการก ากับติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
อธิการบดี 

ส านักงานอธกิารบด ี

 

 
๒.ให้ความรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการ
ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
ส านักงานอธกิารบด ี

ส านักงานอธกิารบดี 

 
 

๑.๒.๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับตดิตาม
การใช้เครื่องใช้ส านักงาน 

๑.สนันสนุนให้ทุกหน่วยงานก าหนด
มาตรการการก ากบัติดตามการใช้เครื่องใช้
ส านักงาน 

ส านักงานอธกิารบด ี

๑.๒.๑.๔ น าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้อย่าง  
เป็นรูปธรรม 

๑.น ากระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง มาใช้
กับงานประจ าที่ท า เพือ่เตรียมแนวทาง
แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ น 

กองนโยบายและแผน 

 
 

 
๒.ปรับปรุงคู่มือให้สอดคล้องกับทิศทางของ
กรมบัญชีกลางและนโยบายการบริหารความ
เส่ียงของส านักงานอธกิารบด ี

กองนโยบายและแผน 

/มาตรการ ๑.๒.๑.๕



๙ 

                 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

       ๑.๒.๑.๕  ส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานทุก
ระดับ 

๑.ให้ความรู้ ความเขา้ใจ และสร้างความ
ตระหนักถึงประโยชน์ในการน าหลัก        
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการและ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

กองบริหารงานบุคคล 
 
 
 

๒.มีการประเมินธรรมาภบิาลของผู้บริหาร 
 

ส านักงานอธกิารบด ี

       ๑.๒.๑.๖ สนับสนุนการบริหารจัดการ การ
พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่า 

๑.พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มี
ทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี 

กองพัฒนานักศึกษา 

         
 เป้าประสงค์ที ่๑.๓ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                                                                                                                       
 ตัวชี้วัด ๑.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๑.๓.๑ พัฒนาระบบและกลไก 
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

      ๑.๓.๑.๑ พัฒนาระบบและกลไลการบรหิาร
จัดการ โดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ 

ส านักงานประกันคณุภาพ 

 
๒.พัฒนาตัวบ่งชี และเกณฑ์มาตรฐานให้
สอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพใน 

 ส านักงานอธิการบด ี
 

๓.น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ 

 ส านักงานอธิการบดี  

 
 
 

/เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ 



๑๐ 

 
เป้าประสงค์ที ่๑.๔ การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับ                                                                                                                                  

  ตัวชี้วัด  ๑.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทั งภายในและภายนอก 
             ๒.จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๑.๔.๑ สร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั งภาครัฐ /
เอกชน 

      ๑.๔.๑.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการความรู้  ด้านการบริหารจัดการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

๑ .จัดให้ มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ อย่ า ง
ต่อเนื่องทั งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

กองกลาง 

 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 



๑๑ 

  
 
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 
ตัวชี้วัด  ๑.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน 

 
 

/เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ 
 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๒.๑.๑ เสริมสร้างจิตส านึก
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง
บุคลากร 
 

๑.ระดับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรในหน่วยงานที่สังกัด
ส านักงานอธกิารบด ี
๒.ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานอธกิารบด ี
๓.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาประสิทธภิาพการ
ติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๔.จ านวนช่องทางการให้บริการ
ของหน่วยงาน 
๕.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาด้านการ
ให้บริการ 

     ๒.๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกในการให้บริการและ
การท างานร่วมกัน 

๑.การฝึกอบรมสร้างจิตส านึกการให้บริการ
และการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 

ส านักงานอธกิารบด ี     
 

๒.กิจกรรมคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นประจ า
หน่วยงาน 

กองบริหารงานบุคคล 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ 



๑๒ 

เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  ๑.จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนาใหม้ีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๒ . ๒ . ๑  พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและการบริการที่
มีประสิทธิภาพ 

      ๒.๒.๑.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการและบริการ 

๑.โครงการพัฒนาและปรับปรุงซอฟแวร์/
ระบบปฏิบัติการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

กองกลาง/กองนโยบาย
และแผน/กองคลัง       
/กองบริหารงานบุคคล 

๒ .กา รฝึ ก อบรมกา ร ใช้ ง านซอฟแว ร์ /
ระบบปฏิบัติการ 
 

กองกลาง/กองนโยบาย
และแผน/กองคลัง         
/กองบริหารงานบุคคล 

 
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ มีการบริการที่รวดเร็ว ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 
ตัวชี้วัด ๑.จ านวนฐานข้อมูลที่น าไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว 
          ๒.ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน 

 

/เป้าประสงค์ที่ ๒.๔ 
 
 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๒.๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพ
ของการติดต่อสื่อสาร โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 

      ๒.๓.๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน 

๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานอธกิารบด ี
 

๒.พัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงานอธกิารบด ี

๒.๓.๑.๒ พัฒนาประสิทธิภาพของการติดต่อ 
สือ่สารภายในและภายนอกองค์กร 

๑.การพัฒนาประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กร 

กองกลาง                      
/กองประชาสัมพันธ ์



๑๓ 

เป้าประสงค์ที่ ๒.๔ มีการบริการที่รวดเร็ว ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 
  ตัวชี้วัด  ๑.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหนว่ยงาน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๒.๔.๑ พัฒนางานบริการที่
มีคุณภาพ 
  

      ๒.๔.๑.๑ พัฒนาเทคนิคการให้บริการ ๑.เพิ่มช่องทางการให้บริการของหน่วยงาน กองประชาสัมพันธ ์
๒.จัดท าคู่มือการให้และรับบริการ กองประชาสัมพันธ ์

๓.อบรมเทคนิคการให้บริการ กองบริหารงานบุคคล 

 
เป้าประสงค์ที ่๒.๕  การให้บริการเป็นที่ยอมรบั 
  ตัวชี้วัด  ๑.บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ 
              ๒.จ านวนครั งของการร้องเรียนด้านการให้บริการลดน้อยลง 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมี
การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การให้บริการ 

      ๒.๕.๑.๑ สร้างแรงจูงใจในการให้บริการ 
 
 

๑.คัดเลือกบุคลากรดีเด่น กองบริหารงานบุคคล 
๒.สร้างช่องทางการร้องเรียน กองประชาสัมพันธ ์

๒.๕.๑.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ 
 

๑.พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ ์

 
 

/๔.๒ โครงการสัมนา



๑๔ 

๕.๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าตัวบ่งช้ีของหน่วยงานสนับสนุน 
จากที่ผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อสังเกต กรณี KPI ของหน่วยงานมีความหลากหลายและเขียนรายงาน

ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน  ซึ่งหน่วยงานแจ้งว่ายังไม่มีความเข้าใจในการจัดท า  ส านักงานอธิการบดีจึงได้จัด
โครงการก าหนดตัวบ่งชี  ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : ส านักงาน
อธิการบดี ขณะนี อยู่ระหว่างประสานวิทยากร และก าหนดไว้ว่าจะด าเนินการอบรมประมาณวันที่ ๑๔ – ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะแจ้งก าหนดที่แน่นอนอีกครั ง ทั งนี  เป็นการจัดท า Improvement Plan ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
๕.๓ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายช่วยใจสบายคลายเครียดจากการท างาน 
ซึ่งเดิมทางกองบริหารงานบุคคลกับกองพัฒนานักศึกษาด าเนินการจากเงินงบประมาณประมาณ

ของ สสส. และทางผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาขอหารือที่ประชุมว่าทาง สสส.อยากให้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเสนอท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ  

 
มติที่ประชุม มอบกองบริหารงานบุคคลเป็นเจ้าภาพและขอความอนุเคราะห์หน่วยงานให้ความ

ร่วมมือ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี  - 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 

                                                                      นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง 
                                                                                            ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                                   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


