รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
๒. นางสาวพรทิพย์
ไตรพิทยากุล
๓. นางวันดี
ช่วยประยูรวงศ์
๔. นางสาวสมจิตต์
มหัธนันท์
๕. นางจุฬาภรณ์
ตันติประสงค์
๖. นางประดิษฐา
นาครักษา
๗. นางสาวรุ่งฤทัย
ราพึงจิต
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล
๙. นายถาวร
อ่อนละออ
๑๐. นางสาวอรวรรณ์
ศิริพราหมณกุล
๑๑. นางสาวเนาวรัตน์
สร้อยฟ้า
๑๒. นางกชพร
เชิดชูพงษ์
๑๓. นางสาวศิรินาถ
สิงหาแก้ว
๑๔. นางรตนมน
จันทรอุทัย
๑๕. นางสาวจิราภรณ์
พุ่มไสว
๑๖. นางสาวศศิขจิต
จุลวิชิต
๑๗. นางสาวพลอยลดา
โสตะจินดา
๑๘. นางสาวนวรัตน์
การะเกษ
๑๙. นางนงลักษณ์
ทองนาค
๒๐. นางจริยา
ชายหงษ์
๒๑. นางสาวเรณู
เหมือนเอี่ยม
๒๒. นางสาวอรณัฐ
เหมือนพะวงศ์
๒๓. นางสาววันใหม่
สุกใส
๒๔. นางสาวสายพิณ
ศรีครอบ
๒๕. นางสุดารัตน์
จูงใจไพศาล
๒๖. นางสาวมัลลิกา
วีระสัย
๒๗. นางสาวสิริพร
พุ่มไสว
๒๘. นางสาวจุฑารัตน์
เชิดชูพงษ์
๒๙. นางสาวสมปรารถนา สุขสละ

รองอธิการบดีด้านบริหารฯและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ประธาน
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
แทนผู้อานวยการกองศิลปวัฒนธรรม
กองคลัง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์
แทนนายทนงค์ โพธิ
กองศิลปวัฒนธรรม
แทนนายถาวร อ่อนละออ

๓๐. นางสาวสุพรรษา

๓๑. นางสาวอรพรรณ
๓๒. นายธนะสิทธิ์
๓๓. นางสาวนาทิพย์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์สุภัทรา
๒. นางสาวจินตนา
๓. นายเชาวฤทธิ์
๔. นายสุพล
๕. นางสาวอทัยการณ์

๒
อิ่นอ้อย
กองประชาสัมพันธ์
จันทรเกษมจิต สานักงานอธิการบดี
ไชยรัตน์ทอง สานักงานอธิการบดี
วงษ์ตา
สานักงานอธิการบดี
ไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการฯและผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ติดราชการ
คุ้มอยู่
กองกลาง
ติดราชการ
สุขรักษ์
กองกลาง
ติดราชการ
เชิดชูพงษ์
กองนโยบายและแผน
ติดราชการ
จันเสนา
สานักประกันคุณภาพ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี
๑.๑ สานักงานอธิการบดีขอต้อนรับ ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ
พรเจิมกุล และผู้อานวยการกองกองประชาสัมพันธ์ อาจารย์รุ่งฤทัย ราพึงจิต
๑.๒ การประชุมในครังนีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ พิจารณาวาระสาคัญๆ ได้แก่ เรื่องแผน
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๕๗ – ๖๑ ของสานักงานอธิการบดี ดังเอกสารที่แจกในที่ประชุม หน่วยงานละ ๑
เล่ม ซึ่งมีการมอบทุกหน่วยงานจัดทาโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สานักงานอธิการบดี ส่งสานักงานอธิการบดี โดยการประชุมในครังนีเป็นการทบทวนโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานและพิจารณาเรื่องการจัดเก็บและการรายงานข้อมูล และพิจารณาทบทวนเป้าหมายคุณภาพของ
สานักงานอธิการบดี และการจัดทาแผน Improvement Plan ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงาน
อธิการบดี ครังที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในการ
ประชุม ครังที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และเวียนแจ้งคณะกรรมการทุกคนทราบแล้ว พบว่า
มีหน่วยงานแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติม ๒ หน่วยงาน คือ กองบริหารงานบุคคล และสานักประกันคุณภาพ ซึ่งสานักงาน
อธิการบดีดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๔.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
สานักงานอธิการบดีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากคณะกรรมการภายนอก เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และทีม
เลขาคณะกรรมการประเมินได้ดาเนินการจัดทาเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว โดยผลการประเมิน ๖ องค์ประกอบ ๑๗ ตัวบ่งชี
เฉพาะภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๖ และจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ดังกล่าว พบว่าได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงไว้ในรายองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี
จานวน ๓ ข้อ ซึ่งสานักงานอธิการบดีได้เสนอคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดีในการประชุมครังที่
๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๖ แล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔.๒ ตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖
ส านั กงานอธิการบดีได้ จัดทาตารางแสดงระยะเวลารายงานข้อมูล เพื่อจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นตารางกาหนดระยะเวลาที่วางแผนล่วงหน้า
ก่อน เนื่องจากยังไม่ทราบว่าระดับมหาวิทยาลัยจะมีกาหนดเวลาที่สอดคล้ องกันหรือไม่ เพื่อให้หน่วยงาน
ทราบระยะเวลาในการจัดทาข้อมูล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี
หน่วยงาน
จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทารายงาน SAR ของ
สานักงานอธิการบดี
กองส่งรายงาน SAR ให้สานักงานอธิการบดี

ระยะเวลา
มี.ค. – พ.ค 2557

ผู้รับผิดชอบติดตามงาน
หน่วยงานระดับกอง

ไม่เกิน 20 มิถุนายน2557
ไม่เกิน 4 กรกฎาคม
2557

หน่วยงานระดับกอง และ
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี หน่วยงาน
ระดับกอง และคณะกรรมการ
จัดทาเล่ม SAR
สานักงานอธิการบดี

สานักงานอธิการบดีจัดทาเล่ม SAR ปี 56 และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (Improvement Plan) ปี55
นาผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ไม่เกิน 17 กรกฎาคม
ประจาสานักงานอธิการบดี
2557

๔
หน่วยงาน
ปรับแก้ไข และตรวจประเมินภายใน
โดยผู้ประเมินภายใน
ปรับแก้ไข และตรวจประเมินคุณภาพภายใน
โดยผู้ประเมินภายนอก
นาผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี
ส่งผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

ระยะเวลา
ไม่เกิน 25 กรกฎาคม
2557
วันที่ 30 - 31
กรกฎาคม 2557
ไม่เกิน 7 สิงหาคม
2557
ไม่เกิน 15 สิงหาคม
2557

ผู้รับผิดชอบติดตามงาน
สานักงานอธิการบดี หน่วยงาน
ระดับกอง และคณะกรรมการ
จัดทาเล่ม SAR
สานักงานอธิการบดี หน่วยงาน
ระดับกอง และคณะกรรมการ
จัดทาเล่ม SAR
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี และ
คณะกรรมการจัดทาเล่ม SAR

รับทราบ

วาระที่ ๔.๓ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
สานักงานอธิการบดี ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดสานักงานอธิการบดี จัดทาแผน
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้หน่วยงานนาโครงการ/กิจกรรม ในกลยุทธ์
ระดับสานักงานอธิการบดีและระดับหน่วยงาน มาใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ
๒๕๕๗ ของหน่วยงาน ส่งสานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งกอง
นโยบายและแผน ซึ่งเดิมหน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติงานประจาปีให้กองนโยบายและแผน ปีนีขอให้จัดส่ง
สานักงานอธิการบดี เพื่อการติดตามรายงานผลการดาเนินงาน และสานักงานอธิการบดีรวบรวมส่งกอง
นโยบายและแผนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๕.๑ การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดของแผนกลยุทธ์
สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
ตามที่ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ร่ ว มกั น จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ระหว่ า ง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และกาหนดผู้ รับผิ ดชอบหลั กไว้ในแผนกลยุทธ์ โดยให้ทุกหน่ว ยงานไป
กาหนดโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่ตอบสนองแผนกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดีและสานักงาน
อธิการบดีได้รวบรวมโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนโครงการ/กิจกรรมในระดับ
หน่วยงาน มีกิจกรรมและหน่วยนับที่หลากหลายแตกต่างกัน ไม่สามารถนับรวมกับเจ้าภาพหลักได้ จากการ
ประชุมครังที่ผ่านมาได้มอบให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานส่งให้
สานักงานอธิการบดี

๕
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงาน แนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูลและการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชีวัดของแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี ดังนี
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โครงการ/กิจกรรมระดับ
หน่วยงาน ๑.พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง ขอให้ทบทวน
การตังค่าเป้าหมาย ๑ ครัง/หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกิจกรรมหรือการดาเนินการอย่างไร จึงจะถือว่า
มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โครงการ/กิจกรรมระดับ
หน่ วยงาน ๒.จั ดให้ มีแผนกลยุ ทธ์ของหน่ว ยงานที่ส อดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานอธิการบดี แก้ไขเป็น เพิ่มขึนอย่างน้อยปีละ ๑ หน่วยงาน เป้าหมายเป็น
ปี ๕๗/๕ หน่วยงาน ปี ๕๘/๖ หน่วยงาน ปี๕๙/๗หน่วยงาน ปี ๖๐/๘ หน่วยงาน ปี ๖๑/๙ หน่วยงาน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โครงการ/กิจกรรมระดับ
หน่วยงาน ๑.จัดประชุม ทบทวน ให้ความเข้าใจในแผนกลยุทธ์การพัฒนาสานักงานอธิการบดี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ สานักงานอธิการบดี แก้ไขเป็น ๑.ประชุมให้ความเข้าใจในกระบวนการกากับติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของสานักงานอธิการบดี
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โครงการ/กิจกรรมระดับ
สานักงานอธิการบดี ๑.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทังภาครัฐและเอกชน ผู้รับผิดชอบหลัก
คือ กองกลาง ขอให้ ทบทวนปรั บ โครงการ/กิจกรรมหน่ว ยงานเป็น การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ กับหน่วยงาน
ภายนอก
- ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒.การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ โครงการ/กิ จ กรรมระดั บ
สานักงานอธิการบดี ๒๒.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริการ โครงการ/กิจกรรมใน
ระดับหน่วยงานมีการกาหนดผู้รับผิดชอบหลักไว้ คือ กองกลาง กองบริหารงานบุคคล กองคลัง กองนโยบาย
และแผน พบว่ายังขาดโครงการ/กิจกรรมในระดับหน่วยงานที่กองกลางเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ขอให้กองกลาง
ทบทวนโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักตามแผนกลยุทธ์สานักงานอธิการบดี
พิจารณา/ประชุมร่วมกัน ทบทวนการตังค่าเป้าหมายและวางแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อรายงานผล
การดาเนินงานของทุกหน่วยงานส่งสานักงานอธิการบดีต่อไป
วาระที่ ๕.๒ การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
สานักงานอธิการบดีได้จัดทาแบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ และแจ้งเวียนหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องดาเนินการจัดทา (ที่ศธ ๐๕๘๑.๐๑/๓๕๐ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย ๕๖) ซึ่งส่วนของกองบริหารงานบุคคล
อยู่ระหว่างดาเนินการนัน

๖
กองบริ ห ารงานบุ ค คลได้ ชีแจงและขอความเห็ นจากคณะกรรมการทุก ท่ าน เกี่ย วกั บ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในเกี่ยวกับ ผลของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในการนาข้อเสนอแนะมาพัฒนาให้เป็นรูปธรรม
คณะกรรมการร่ ว มกั นพิ จารณา และผู้ อ านวยการส านั กประกั นคุ ณภาพเสนอให้ ก อง
บริหารงานบุคคลจัดทาแผน Improvement Plan โดยนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มาวิเคราะห์ เพื่อหาจุดที่ ต้องพัฒนา และตังคณะผู้ทางาน /คณะอนุกรรมการย่อย หรือมอบหมายบุคคล
ดาเนินการคิดแผนในการพัฒนา โดยกองบริหารงานบุคคลอาจจะตัง KPI ว่า ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
.... และได้แผนการพัฒนา ซึ่ง การพัฒนาตามแผนไม่จาเป็นต้องดาเนินการให้เสร็จสินภายในปี เพียงแต่ให้มี
การเริ่มพัฒนาให้เป็นรูปธรรม
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมอบกองบริหารงานบุคคลดาเนินการ
โดยปรึกษาผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
วาระที่ ๕.๓ ทบทวนเป้าหมายคุณภาพ และตัวบ่งชีของสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ตามที่ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ทุ ก หน่ ว ยงานด าเนิ น การทบทวนเป้ า หมาย
คุณภาพ เกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพนัน
พบว่าเกือบทุกหน่วยงานยืนยันไม่ปรับตัวบ่งชี ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ประเมิน ทังตัวบ่งชีรายหน่วยงานและ
ตัวบ่งชีสานักงานอธิการบดี นอกจากกองนโยบายและแผนและกองบริหารงานบุคคล ขอปรับเป้าหมาย
คุณภาพของสานักงานอธิการบดี ดังนี
๑. องค์ประกอบที่ ๒ ตัดตัวบ่งชีที่ ๒.๓ และ ๒.๔ เนื่องจากมีการประเมินในตัวบ่งชีที่ ๑.๑
กระบวนการพัฒนาแผนแล้ว
๒. ปรับค่านาหนักตัวบ่งชีที่ ๑.๑ จากเดิมร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๑๐
๓. ปรับค่านาหนักตัวบ่งชีที่ ๒.๒ จากเดิมร้อยละ ๕ เป็นร้อยละ ๑๐
๔. ปรับค่าเป้าหมายตัวบ่งชีที่ ๓.๓ จากเดิมร้อยละ ๘๐ เป็นร้อยละ ๙๐
และเพื่อเป็นการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินคุณภาพ สานักงานอธิการบดี
จึงเสนอโครงการทบทวนตัวบ่งชี ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร :
สานักงานอธิการบดี ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร
ของหน่ ว ยงานในสั ง กัด ส านั ก งานอธิก ารบดี และคณะกรรมการประกั นคุ ณภาพ ส านั กงานอธิ การบดี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
๑. ทบทวนเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามทีก่ องนโยบายและแผนเสนอ
๒. การจั ดโครงการทบทวนตั ว บ่ง ชี ค่ าเป้ าหมาย และเกณฑ์ก ารประเมินเพื่อพั ฒ นา
ประสิทธิภาพขององค์กร : สานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบการปรับเป้าหมาย
คุณภาพของสานักงานอธิการบดีตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ และหลักสูตรการจัดโครงการทบทวนตัว
บ่งชี ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร : สานักงานอธิการบดี

๗
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
วาระที่ ๖.๑ การกาหนดค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานอธิการบดี
ตามที่ กองนโยบายและแผน จัดประชุ มการถ่า ยทอดนโยบายและแผนปฏิบั ติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ ให้ ห น่ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
ส่งค่าเป้าหมายปีประมาณ ๒๕๕๗ ให้กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ นัน
สานักงานอธิการบดีขอให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบตามตารางแสดงตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดาเนินการประชุมผู้เกี่ยวข้องใน
การกาหนดค่าเป้าหมายในส่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบ ส่งสานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๕๖ เพื่อสานักงานอธิการบดีดาเนินการส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖.๒ การจัดทาตัวบ่งชี “ระดับความสาเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดตั ว ชี วั ด แผนกลยุ ท ธ์ ข องส านั ก งานอธิ ก ารบดี ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้กองประชาสัมพันธ์ ซึ่งขณะนันผู้อานวยการ คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ให้ประสานผู้อานวยการสานักประกันคุถณภาพเดิม คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวนิชพันธุ์ ให้ช่วยจัดทาตัวบ่งชี “ระดับความสาเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพ
การติดต่อ สื่ อสารโดยการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ” ที่จะนาไปเพิ่มในเป้าหมายคุณภาพของส านักงาน
อธิการบดี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อตอบตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดี
มติที่ประชุม มอบผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์ ประสานผู้อานวยการสานักประกัน
คุณภาพ ในการจัดทาตัวบ่งชี “ระดับความสาเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.
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