
 

รายงานการประชุมทีมงานท าแผนกลยุทธ์ ส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 

เมื่อวันศุกร์ที ่๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบัวม่วง ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ประธาน 
๒นางศรีสุดา   อยู่แย้มศรี ผู้อ านวยการกองกลาง 
๓.นางวันดี   ช่วยประยูรวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๔.นางจุฬาภรณ ์   ตันติประสงค์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๕.นางประดิษฐา   นาครักษา ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๖.ดร.ธนธัส   ทัพมงคล ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
๗.นายอานันต์   โรจนตันติกุล แทนผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
๘.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ แทนผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
๙.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธ ี  จันทราภาขจ ี แทนผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
๑๐.นางนงลักษณ์  ทองนาค  กองบริหารงานบุคคล 
๑๑.นางสาวอรณัฐ  เหมือนพะวงศ์ กองบริหารงานบุคคล 
๑๒.นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว กองนโยบายและแผน 
๑๓.นางรตนมน   จันทรอุทัย กองนโยบายและแผน 
๑๔.นางสาวจิราภรณ ์  พุ่มไสว           กองนโยบายและแผน  
๑๕.นางสาวสุพรรษา  อ่ินอ้อย  กองประชาสัมพันธ์ 
๑๖.นายทนงค ์   โพธิ  กองวิเทศสัมพันธ์ 
๑๗.นายธนะสิทธิ์   ไชยรัตน์ทอง   ส านักงานอธิการบดี เลขานุการ 
๑๘.นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต ส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ   

 ๑๙.นางสาวน  าทิพย์  วงษ์ตา  ส านักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม                         

๑.นางสาวพลอยลดา             โสตะจินดา  กองนโยบายและแผน 
        

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 

  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี  

 

 

 



๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดีในครั งนี  จะร่วมกัน
พิจารณาจัดท ามาตรการ โครงการ/กิจกรรมในระดับส านักงานอธิการบดี แล้วจึงให้หน่วยงานไปพิจารณาจัดท า
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัดในระดับโครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักงาน
อธิการบดีต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ จ านวน ๘ หน้า 

 ฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปรายงานการประชุมครั งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
จ านวน ๘ หน้า 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระที่ ๓.๑ การก าหนดตัวชี วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการ
บริหารจัดให้มีประสิทธิภาพ 

จาก Balanced Scorecard ได้น าเป้าประสงค์ ตัวชี วัดของเป้าประสงค์และกลยุทธ์มาพิจารณาก าหนด
มาตรการ โครงการ/กิจกรรมในระดับส านักงานอธิการบดี ซึ่งฝ่ายเลขานุการน าเสนอตัวชี วัด มาตรการ โครงการ/
กิจกรรมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์โดยปรับจากร่างแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ปรับแบบฟอร์ม โดยปรับตัวชี วัดให้เป็นตัวชี วัดของกลยุทธ์ ก าหนดค่า
เป้าหมายจากปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ และร่วมกันพิจารณามาตรการ โครงการ/กิจกรรมในระดับส านักงาน
อธิการบดี ดังตารางรายละเอียดดังนี  

 



๓ 
                                                                                                                                                      ประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ชั น 4 ห้องบัวม่วง1           

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการบริหารจัดการ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ความคิดริเร่ิม 
(วิธีการ/กลยุทธ์) 57 58 59 60 61 

ประสิทธิผล 
 

-การบริหารจัดการเป็นทีย่อมรับ 
 

-จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทั งภายในและ
ภายนอก 
-จ านวนหน่วยงานที่เข้า 
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ 
 

5 
 
 
2 

6 
 
 
3 

7 
 
 
4 

8 
 
 
5 

9 
 
 
6 

-สร้างความร่วมมือกับหนว่ยงานทั ง
ภาครัฐและเอกชน 
 

คุณภาพบริการ 
 

-ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

-ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของหน่วยงาน  
เกณฑ ์
0-1.50  =  1คะแนน    1.50-2.50 =  2คะแนน 
2.51-3.50= 3คะแนน   3.51-4.50 =  4คะแนน 
4.51 ขึ นไป= 5คะแนน 
 

3 
 

3 4 4 4 
-พัฒนาระบบและกลไก 
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
 

ประสิทธภิาพ 
 

- มีระบบการบริหารจัดการที่ตอบสนอง
ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่คล่องตัว รวดเร็ว 
และมีประสิทธภิาพ 
 

-จ านวนหน่วยงานที่น าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
เพิ่มขึ น อยา่งน้อยปีละ 1 หนว่ยงาน 
-จ านวนกระบวนการท างานที่ได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยปีละ 2 กระบวนงาน 
 

1 
 
 
10 

2 
 
 
15 

3 
 
 
20 

4 
 
 
25 

5 
 
 
30 

-พัฒนาการบริหารจัดการที่
ตอบสนองภารกจิของมหาวิทยาลัยที่
คล่องตัว รวดเร็ว และมปีระสิทธภิาพ 
 

การพัฒนาองค์กร 
 

-บุคลากรเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
ตามสายงาน 
 

-ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามสายงาน 
-จ านวนผลงานของบุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงาน
ตามสายงาน (ชิ น) 
 

80 
 
10 

82 
 
15 

84 
 
20 

85 
 
25 

86 
 
30 

-พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทกุ
ระดับ 
 

BSC 



๔ 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1 บุคลากรเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตามสายงาน                                                                            ประชุมเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 55 ห้องบัวม่วง1 ชั น4 

ตัวชี วัด 

   1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน 

   2.จ านวนผลงานของบุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงานตามสายงาน(ชิ น) 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
57 58 59 60 61 

1.1.1 พัฒนาศักยภาพของ 
        บุคลากรทุกระดับ 

1.ร้อยละของบุคลากรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ           
(สายสนับสนุน) เพิ่มขึ น          
2.สมรรถนะของบุคลากรเป็นไป
ตามระดับที่มหาวิทยาลัย 
คาดหวัง เพิ่มขึ น.......... 

2 4 6 8 10 1.1.1.1 วางแผนอตัราก าลังและทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอกิารบดี 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานอธกิารบด ี

กองบริหารงานบุคคล 

 1.1.1.2 สร้างเส้นทางก้าวหนา้ในสายงานของ
บุคลากรในส านักง่านอธิการบด ี 
(Career path) 

 

1.พัฒนาระบบสมรรถนะ 
2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3.จัดท าหลักเกณฑ์เส้นทางความก้าวหนา้ในสาย
งานของบุคลากร (Career path) 
4.สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์เส้นทาง
ความก้าวหนา้ในสายงาน (Career path) 
5.พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพือ่ใช้ประโยฃน์ในการ
พัฒนาบุคลากร 

กองบริหารงานบุคคล 
กองบริหารงานบุคคล 
 
กองบริหารงานบุคคล 
 
กองบริหารงานบุคคล 
 
กองบริหารงานบุคคล 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 



๕ 
ประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 55 ห้องบัวม่วง1 ชั น4 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
57 58 59 60 61 

  
 
 

 

     1.1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
สร้างสรรค์ผลงาน 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจดัการ 
ตามสายงาน 
2.จัดท าคู่มือการปฏบิัติงาน /งานวจิัย              
/งานสร้างสรรค์ 

 

1.1.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาบคุลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถและสร้างแรงจูงใจ 
เพื่อให้ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ (พัฒนา
ค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลงาน) 

1.พัฒนาระบบประเมินสมรรถนะทักษะความรู้
ความสามารถของบุคลากรที่เชื่อมโยงกบัระบบ
ผลตอบแทนโดยน าหลักธรรมภิบาลมาใช้  
2.ยกย่องเชิงชูเกียรบุคลากรที่มีผลงานดเีด่นเป็นที่
ยอมรับ 

 

1.1.1.5เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่บุคลากร 1.กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่บคุลากร  

1.1.1.6ส่งเสริมด้านสวัสดิการและสภาพแวดล้อม
ที่เอื อต่อการปฏิบัติงาน 

1.พัฒนาสวัสดิการและสภาพแวดล้อมทีด่ี  

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
เป้าประสงค์ที ่1.2 มีระบบการบรหิารจัดการที่ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยที่คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ                                      ประชุมเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 55 ห้องบัวม่วง1 ชั น4 

  ตัวชี้วัด 

   1.จ านวนหน่วยงานท่ีน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เพิ่มขึ น อย่างน้อย ปีละ 1 หน่วยงาน 

   2.จ านวนกระบวนการท างานท่ีได้รับการพัฒนาอยา่งน้อยปีละ 2 กระบวนงาน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

57 58 59 60 61 

1.2.1พัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ตอบสนองภารกจิของ
มหาวิทยาลัยที่คล่องตัว 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

      1.2.1.1ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานอธกิารบด ี

1.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านัก     
งานอธิการบดี 
2.การถ่ายทอดแผนพัฒนาฯไปสู่การปฏบิัติ 

 

1.2.1.2พฒันาประสิทธภิาพกลไกก ากบัติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของส านัก             
งานอธิการบดี 

1.ปรับปรุงกระบวนการก ากบัติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานของส านักงานอธกิารบดี 
2.ให้ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการก ากับ  
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
อธิการบดี 

 

1.2.1.3เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับติดตามการใช้
เครื่องใช้ส านักงาน 

1.สนันสนุนให้ทุกหน่วยงานก าหนดมาตรการการ
ก ากับติดตามการใช้เครื่องส านักงาน 

 

1.2.1.4น าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้อย่าง  
เป็นรูปธรรม 

1.น ากระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง มาใช้กับ
งานประจ าที่ท า เพื่อเตรียมแนวทางแกป้ัญหาที่
จะเกิดขึ น 

 

 

 



๗ 

 
                                                                                                                                                                                             ประชุมเมือ่วันท่ี 12 ตุลาคม 55 ห้องบัวม่วง1 ชั น4 
       

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
57 58 59 60 61 

       1.2.2.5 ส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานทุกระดับ 

1.ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก
ถึงประโยชน์ในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารจัดการ และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 
2.2 มีการประเมินธรรมาภบิาลของผู้บรหิาร       

 

 
 
 

เป้าประสงค์ที ่1.3 ความพงึพอใจของผู้รับบริการ                                                                                                                                       
 ตัวชี้วัด 
    1.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
57 58 59 60 61 

1.3.1พัฒนาระบบและกลไก 
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

      1.3.1.1พัฒนาระบบและกลไลการ
บริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ 
2.พัฒนาตัวบ่งชี และเกณฑ์มาตรฐาน
ให้สอดคล้องกับระบบการประเมิน
คุณภาพใน 
3.น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการประกันคุณภาพ 

 

 

 



๘ 

 
เป้าประสงค์ที ่1.4 การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับ                                                                                                                                 ประชุมเมือ่วันท่ี 12 ตุลาคม 55 ห้องบัวม่วง1 ชั น4  
  ตัวชี้วัด 
   1.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทั งภายในและภายนอก 
   2.จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
57 58 59 60 61 

1.4.1สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั งภาครัฐและเอกชน 

      1.4.1.1สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการความรู้ ด้าน
การบริหารจัดการตามภารกจิ
ของหน่วยงาน 

1.จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องทั งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

 

 

 

      



๙ 

 
  ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ จะพิจารณาในการประชุมครั งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานขอให้น ากลยุทธ์ที่ได้ก าหนดตัวชี วัด มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ในระดับส านักงานอธิการบดี 

เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมกับน าเสนอในการประชุมครั งต่อไป 
ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั น ๕ อาคารส านักงานอธิการบดี 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

                                         นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง 
                                                                                          ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                                ผูช้่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล 
                                                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  

 


