๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑.นายเชาว์เลิศ
๒.รองศาสตราจารย์บุษรา
๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์
๔.นางศรีสุดา
๕นางวันดี
๖.นางจุฬาภรณ์
๗.นางสาวสมจิตต์
๘.นางประดิษฐา
๙.ดร.ธนธัส
๑๐.ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เจทญา
๑๑.ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุขมาล
๑๒.ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ลักขณา
๑๓.นางสาวสีสุข
๑๔.นางกชพร
๑๕.นางสาวอรวรรณ์
๑๖.นางกาณจญา
๑๗.นายสุพล
๑๘.นางสาวศิรินาถ
๑๙.นางสาวจิราภรณ์
๒๐.นางรตนมน
๒๑.นางสาวศศิขจิต
๒๒.นางสาวพลอยลดา
๒๓.นางสาวนวรัตน์
๒๔.นางนงลักษณ์
๒๕.นางจริยา
๒๖.นางสาวอรณัฐ
๒๗.นางสาววันใหม่

ขวัญเมือง
สร้อยระย้า
โตเลิศมงคล
อยู่แย้มศรี
ช่วยประยูรวงศ์
ตันติประสงค์
มหัธนันท์
นาครักษา
ทัพมงคล
กิจเกิดแสง
หวังวณิชกุล
จาตกานนท์
อ่วมแย้ม
เชิดชูพงษ์
ศิริพราหมณกุล
บุญยง
เชิดชูพงษ์
สิงหาแก้ว
พุ่มไสว
จันทรอุทัย
จุลวิชิต
โสตะจินตา
การะเกษ
ทองนาค
ชายหงษ์
เหมือนพะวงศ์
สุกใส

รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
ผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
กองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
กองกลาง
กองคลัง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
/ ๒๘.นางสุดารัตน์

๒

๒๘.นางสุดารัตน์
๒๙.นางสาวมัลลิกา
๓๐.นายถาวร
๓๑.นางสาวสุพรรษา
๓๒.นายอดิศักดิ์
๓๓.นางสาวจิตติมา
๓๔.นางสาวอรพรรณ
๓๕.นายธนะสิทธิ์
๓๖.นางสาวนาทิพย์
ผู้ไม่มาประชุม
๑.รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ
๒.นายเชาวฤทธิ์
๓.นางสาวจินตนา
๔.นางสาวเรณู

จูงใจไพศาล
วีระสัย
อ่อนละออ
อิ่นอ้อย
ดีสุมทร
พันธุ์แตง
จันทรเกษมจิต
ไชยรัตน์ทอง
วงษ์ตา

กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองศิลปวัฒนธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สานักงานประกันคุณภาพ
กองวิเทศสัมพันธ์
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี

(แทนนายทนงค์ โพธิ)
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อาภาเวท
สุขรักษ์
คุ้มอยู่
เหมือนเอี่ยม

ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
กองกลาง
กองกลาง
กองบริหารงานบุคคล

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
จากการประชุม ครังที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุ มได้ร่ว มวิเคราะห์ Balanced
Scorecard ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการให้บ ริการที่มี
คุณภาพ ซึ่งยังไม่สมบูรณ์ มีหลายส่วนที่ต้องวิเคราะห์เพิ่มและปรับแก้ไข สานักงานอธิการบดีจึงได้เชิญกรรมการ
บางท่านประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการกองและทีม งานจากกองนโยบายและแผน
ช่วยกันวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี ซึ่งได้มีการประชุมประมาณ ๓ ครัง จนได้ร่างแผนกลยุทธ์
สานักงานอธิการบดีที่ค่อนข้างชัดเจน ดังนันในวันนีจึงขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ของสานักงาน
อธิการบดี และเสนอความคิดเห็นหรือปรับแก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์และครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
สานักงานอธิการบดีได้สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพ ครังที่ ๕/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ จานวน ๗ หน้า
จึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีแก้ไข
/ระเบียบวาระที่ ๓

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี–
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
ขณะนี แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ ของสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลดข้อมูล
ได้ที่เว็บไซต์สานักงานอธิการบดี (http://offpre.rmutp.ac.th/)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การจัดทาร่างแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
ที่ ป ระชุ ม ได้ ร่ ว มกั น ทบทว นและพิ จ ารณา Balanced Scorecard ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ และ
โครงการ/กิจกรรม ในระดับสานักงานอธิการบดี ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
มติที่ประชุม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ มีระบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยที่
คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ให้เพิ่มมาตรการที่ ๑.๒.๑.๖ พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่า และช่องโครงการ/กิจกรรม เพิ่มเป็น ๑.พัฒนานักศึกษาให้ เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในการ
ดารงชีวิตที่ดี หน่วยงานรับผิดชอบ คือกองพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ แก้ไขกลยุทธ์ที่ ๑.๔.๑ เป็นสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานทังภาครัฐ/เอกชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการให้บริการมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๒.๕ การให้บริการเป็นที่ยอมรับ เพิ่มมาตรการทื่ ๒.๕.๑.๒ ส่งเสริมให้
บุ ค ลากรพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาต่ า งประเทศ และช่ อ งโครงการ/กิ จ กรรม เพิ่ ม เป็ น ๑.พั ฒ นาทั ก ษะทาง
ภาษาต่างประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือกองวิเทศสัมพันธ์ ดังตารางที่แนบมา และมอบทุกหน่วยงานไป
กาหนดโครงการ/กิจกรรม ในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี กาหนดส่งภายใน
วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

๔

BSC
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

-จานวนเครือข่ายความร่วมมือทังภายในและภายนอก
-จานวนหน่วยงานทีเ่ ข้า
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ

๕
๒

๖
๓

๗
๔

๘
๕

๙
๖

-สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ /
เอกชน

-ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

-ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
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 ขึนไป= ๕ คะแนน

๓

๓

๔

๔

๔

-พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทีม่ ี
คุณภาพ

- มีระบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่คล่องตัว รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

-จานวนกระบวนการทางานที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อยปีละ ๒กระบวนงาน
-จานวนหน่วยงานทีจ่ ัดทาแผนกลยุทธ์แล้วเสร็จและ
นาสู่การปฏิบัติ

๑๐

๑๒

๑๔

๑๖

๑๘

๕

๖

๗

๘

๙

-พัฒนาการบริหารจัดการที่ตอบสนองภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่คล่องตัว รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

-บุคลากรเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตาม
สายงาน

-ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
สายงาน
-จานวนผลงานของบุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงานตาม
สายงาน (ชิน)

๘๐

๘๒

๘๔

๘๕

๘๖

-พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

คุณภาพบริการ

การพัฒนาองค์กร

๕๗

ความคิดริเริ่ม
(วิธีการ/กลยุทธ์)

-การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

/ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

๕

BSC
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาการให้บริการ
ที่มีคุณภาพ
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์

เป้าหมาย
๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

ความคิดริเริ่ม
(วิธีการ/กลยุทธ์)

-การให้บริการเป็นที่ยอมรับ

-บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ
-จานวนครังของการร้องเรียน
ด้านการให้บริการลดน้อยลง

๓
๑๐

๓
๙

๓
๘

๓
๗

๓
๗

-ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การให้บริการ

-การบริการทีถ่ ูกต้อง รวดเร็วทันเวลาและ
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

-ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
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

-การบริการทีถ่ ูกต้อง รวดเร็วทันเวลาและ
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

-จานวนฐานข้อมูลที่นาไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว
-ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 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 ขึนไป= ๕ คะแนน

๑
๓

๒
๓

๓
๔

๔
๔

๕
๔

-พัฒนาประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย

-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารและการบริการมีประสิทธิภาพ
-บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ

-จานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพ
-ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
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 ขึนไป= ๕ คะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

๓

๓

๔

๔

๔

-พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารและการบริการทีม่ ีประสิทธิภาพ
-เสริมสร้างจิตสานึกในการให้บริการของบุคลากร

คุณภาพบริการ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วดั

/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ บุคลากรเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน
ตัวชี้วัด ๑.ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน
๒.จานวนผลงานของบลุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงานตามสายงาน(ชิน)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑.๑.๑ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับ

๑.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย
๒.ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายต่องบดาเนินงานของ
หน่วยงาน
๓.ร้อยละของบุคลากรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
(สายสนับสนุน) เพิ่มขึน
๔.กระบวนการพัฒนาแผน
๕.ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติ
ตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานอธิการบดี
๖.ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
ภายในทีก่ ่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพแก่มหาวิทยาลัย ตามตัว
บ่งชีที่หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘
๕๙
๖๐

๖๑

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๒

๑๔

๑๖

๑๘

๒๐

๒

๔

๖

๘

๑๐

๖ ข้อ
๖ ข้อ
๖ ข้อ
๖ ข้อ
๖ ข้อ
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
๓.๕๑
๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑.๑.๑.๑.วางแผนอัตรากาลังและทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากรของสานักงานอิการบดี

๑. จัดทาแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานอธิการบดี

กองบริหารงานบุคคล

๑.๑.๑.๒ สร้างเส้นทางก้าวหน้าในสายงาน
ของบุคลากรในสานักงานอธิการบดี
(Career path)

๑.พัฒนาระบบสมรรถนะ
กองบริหารงานบุคคล
๒.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน กองบริหารงานบุคคล
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓.จัดทาหลักเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงานของบุคลากร (Career path)

กองบริหารงานบุคคล

๔.สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
(Career path)
๕.พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยฃน์
ในการพัฒนาบุคลากร

กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

/มาตรการ ๑.๑.๑.๓

๗

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

มาตรการ
๑.๑.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
สร้างสรรค์ผลงาน

๑.๑.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อให้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
(พัฒนาค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลงาน)

๑.๑.๑.๕ เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่บคุ ลากร
๑.๑.๑.๖ ส่งเสริมด้านสวัสดิการและ
สภาพแวดล้อมที่เอือต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร
จัดการตามสายงาน

กองบริหารงานบุคคล

๒.ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน /งานวิจัย /งานสร้างสรรค์

กองบริหารงานบุคคล

๑.พั ฒ นาระบบประเมิ น สมรรถนะทั ก ษะ กองบริหารงานบุคคล
ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เชื่อมโยง
กั บ ร ะ บ บ ผ ล ต อ บ แ ท น โ ด ย น า ห ลั ก
ธรรมาภิบาลมาใช้
๒.ยกย่องเชิงชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงาน
กองบริหารงานบุคคล
ดีเด่นเป็นที่ยอมรับ
๑.กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่
กองบริหารงานบุคคล
บุคลากร
๑.พัฒนาสวัสดิการและสภาพแวดล้อมทีด่ ี

กองบริหารงานบุคคล

๒.กิจกรรม ๕ ส.

กองกลาง

/เป้าประสงค์ที่ ๑.๒

๘
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ มีระบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยที่คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ๑.จานวนกระบวนการทางานที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ ๒ กระบวนงาน
๒.จานวนหน่วยงานที่จัดทาแผนกลยุทธ์แล้วเสร็จและนาสูก่ ารปฏิบัติ
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๑.๒.๑ พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ตอบสนองภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่คล่องตัว
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

มาตรการ

๑.๒.๑.๑ ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สานักงานอธิการบดี

๑.๒.๑.๒ พัฒนาประสิทธิภาพกลไกกากับ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสานัก
งานอธิการบดี

๑.๒.๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการกากับติดตาม
การใช้เครื่องใช้สานักงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑.ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงาน
อธิการบดี

สานักงานอธิการบดี

๒.การนาแผนพัฒนาฯไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักงานอธิการบดี

๑.ปรับปรุงกระบวนการกากับติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
อธิการบดี
๒.ให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
กากับติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
สานักงานอธิการบดี

สานักงานอธิการบดี

๑.สนันสนุนให้ทุกหน่วยงานกาหนด
มาตรการการกากับติดตามการใช้เครื่องใช้
สานักงาน

สานักงานอธิการบดี

สานักงานอธิการบดี

๑.๒.๑.๔ นาระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่าง ๑.นากระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาใช้
เป็นรูปธรรม
กับงานประจาที่ทา เพือ่ เตรียมแนวทาง
แก้ปัญหาที่จะเกิดขึน

กองนโยบายและแผน

๒.ปรับปรุงคู่มือให้สอดคล้องกับทิศทางของ
กรมบัญชีกลางและนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงของสานักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน

/มาตรการ ๑.๒.๑.๕

๙

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘
๕๙
๖๐

๖๑

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑.๒.๑.๕ ส่งเสริมให้มีการนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานทุก
ระดับ

๑.ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความ
ตระหนักถึงประโยชน์ในการนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการและ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
๒.มีการประเมินธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

กองบริหารงานบุคคล

๑.พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มี
ทักษะในการดารงชีวิตที่ดี

กองพัฒนานักศึกษา

๑.๒.๑.๖ สนับสนุนการบริหารจัดการ การ
พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่า

สานักงานอธิการบดี

เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัด ๑.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน
กลยุทธ์
๑.๓.๑ พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘
๕๙
๖๐

๖๑

มาตรการ
๑.๓.๑.๑ พัฒนาระบบและกลไลการบริหาร
จัดการ โดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ
๒.พัฒนาตัวบ่งชีและเกณฑ์มาตรฐานให้
สอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพใน
๓.นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ

สานักงานประกันคุณภาพ

สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี

/เป้าประสงค์ที่ ๑.๔

๑๐

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔ การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด ๑.จานวนเครือข่ายความร่วมมือทังภายในและภายนอก
๒.จานวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
๑.๔.๑ สร้ า งความร่ ว มมื อ
กั บ หน่ ว ยงานทั งภาครั ฐ /
เอกชน

ตัวชี้วัด

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘
๕๙
๖๐

๖๑

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑.๔.๑.๑ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ การ ๑.จั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
จั ด การความรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การตาม ต่อเนือ่ งทังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ภารกิจของหน่วยงาน

กองกลาง

/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

๑๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
ตัวชี้วัด ๑.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๒.๑.๑ เสริมสร้างจิตสานึก ๑.ระดับความสาเร็จของการ
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากร
บุคลากรในหน่วยงานที่สังกัด
สานักงานอธิการบดี
๒.ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานอธิการบดี
๓.ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๔.จานวนช่องทางการให้บริการ
ของหน่วยงาน
๕.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาด้านการ
ให้บริการ

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘
๕๙
๖๐

๖๑

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๒.๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกในการให้บริการและ ๑.การฝึกอบรมสร้างจิตสานึ กการให้บริการ สานักงานอธิการบดี
การทางานร่วมกัน
และการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
๒.กิจกรรมคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นประจา กองบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน

/เป้าประสงค์ที่ ๒.๒

๑๒
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ๑.จานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ ด้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

๖๑

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

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๒.๒.๑.๑ พั ฒ นาระบบสารสนเทศ เพื่ อ การ ๑.โครงการพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง ซอฟแวร์ / กองกลาง/กองนโยบาย
บริหารจัดการและบริการ
ระบบปฏิบัติการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และแผน/กองคลัง
/กองบริหารงานบุคคล
๒.ก า รฝึ ก อ บ รมก า รใช้ ง านซอ ฟแ ว ร์ / กองกลาง/กองนโยบาย
ระบบปฏิบัติการ
และแผน/กองคลัง
/กองบริหารงานบุคคล

เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ มีการบริการที่รวดเร็ว ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัด ๑.จานวนฐานข้อมูลที่นาไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว
๒.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน
กลยุทธ์
๒.๓.๑ พัฒนาประสิทธิภาพ
ของการติดต่อ สื่อ สาร โดย
ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศที่
ทันสมัย

ตัวชี้วัด

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘
๕๙
๖๐

๖๑

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๒.๓.๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาการ สานักงานอธิการบดี
สารสนเทศและฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
๒.พัฒนาฐานข้อ มูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน สานักงานอธิการบดี
การปฏิบัติงาน
๒.๓.๑.๒ พัฒนาประสิทธิภ าพของการติดต่อ ๑.การพัฒนาประสิทธิภาพการติดต่อ สื่ อ สาร กองกลาง
สือ่ สารภายในและภายนอกองค์กร
ภายในและภายนอกองค์กร
/กองประชาสัมพันธ์

/เป้าประสงค์ที่ ๒.๔

๑๓
เป้าประสงค์ที่ ๒.๔ มีการบริการที่รวดเร็ว ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัด ๑.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

๖๑

๒.๔.๑ พัฒนางานบริการที่
มีคุณภาพ

มาตรการ
๒.๔.๑.๑ พัฒนาเทคนิคการให้บริการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑.เพิ่มช่องทางการให้บริการของหน่วยงาน
๒.จัดทาคู่มือการให้และรับบริการ
๓.อบรมเทคนิคการให้บริการ

กองประชาสัมพันธ์
กองประชาสัมพันธ์
กองบริหารงานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ ๒.๕ การให้บริการเป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัด ๑.บุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ
๒.จานวนครังของการร้องเรียนด้านการให้บริการลดน้อยลง
กลยุทธ์
๒.๕.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมี
การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การให้บริการ

ตัวชี้วัด

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘
๕๙
๖๐

๖๑

มาตรการ
๒.๕.๑.๑ สร้างแรงจูงใจในการให้บริการ

๑.คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
๒.สร้างช่องทางการร้องเรียน

๒.๕.๑.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะทาง ๑.พัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ

กองบริหารงานบุคคล
กองประชาสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์

/๔.๒ โครงการสัมนา

๑๔

๕.๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทาตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน
จากที่ผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อสังเกต กรณี KPI ของหน่วยงานมีความหลากหลายและเขียนรายงาน
ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งหน่วยงานแจ้งว่ายังไม่มีความเข้าใจในการจัดทา สานักงานอธิการบดีจึงได้จัด
โครงการกาหนดตัวบ่งชี ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สานักงาน
อธิการบดี ขณะนีอยู่ระหว่างประสานวิทยากร และกาหนดไว้ว่าจะดาเนินการอบรมประมาณวันที่ ๑๔ – ๑๕
มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะแจ้งกาหนดที่แน่นอนอีกครัง ทังนี เป็นการจัดทา Improvement Plan ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๔
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายช่วยใจสบายคลายเครียดจากการทางาน
ซึ่งเดิมทางกองบริหารงานบุ คคลกับกองพัฒนานักศึกษาดาเนินการจากเงินงบประมาณประมาณ
ของ สสส. และทางผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษาขอหารือที่ประชุมว่าทาง สสส.อยากให้ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ
มติที่ประชุม มอบกองบริหารงานบุคคลเป็นเจ้าภาพและขอความอนุเคราะห์หน่วยงานให้ความ
ร่วมมือ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

