รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 1/2558
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558
เวลา 13.00-15.30 น.
ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
----------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
กรรมการ
3. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
กรรมการ
4. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
5. นางวาสนา มณีโชติ
เลขานุการ
6. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. นางสาวพิชญนันท ดอนไพรวัลย
ติดภารกิจ
เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ประธานในการ
ประชุม ตรวจสอบองคประชุมเมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 ขณะนี้งานบริการวิชาการไดแยกงานออกจากสํานักประกันคุณภาพการศึกษาแลว และไดจัดตั้ง
เปนสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งแบงงานออกเปน 2 งานหลัก คือ
1) งานบริการวิชาการ 2) งานจัดหารายได จะรับผิดชอบหลักๆ ดังนี้ อาคารน้ําเพชร หองประชุม ชุดครุย
ปริญญา สหกรณ โรงอาหารและบริหารพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ น้ําดื่มเพชรราชภัฏ
1.2 ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 จะมีการจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การฝกอบรมการพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ การสื่ อ สารและสร า งภาพลั ก ษณ อ งค ก ร ซึ่ ง มอบหมายให ร องศาสตราจารย ดร.ปาจรี ย
ผลประเสริฐ เปนผูรับผิดชอบ
1.3 สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 4 คน ดังนี้
1. นายขวัญ พิกุลทอง
รับผิดชอบงานจัดหารายได
2. นางสาวพิชญนันท ดอนไพรวัลย
รับผิดชอบงานจัดหารายได
3. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
4. นางวาสนา มณีโชติ
รับผิดชอบงานบริการวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี -
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดการความรู
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาหัวขอในการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู ไดผลดังนี้
1. ระบบกลไกการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
2. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหนวยงาน
3. การเขียนรายงานการบริการวิชาการ
มติที่ประชุม เห็นชอบใหจัดกิจกรรมการจัดการความรูในหัวขอ ระบบกลไกการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เปนลําดับแรกสวนเรื่องอื่นใหดําเนินการในลําดับตอไป
4.2 การเขียนขอเสนอโครงการสรางเสริมสุขภาพขนาดเล็ก ประจําป 2558 ของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร เสนอวาเปนการสํารวจและจัดเก็บขอมูล โดยใหคณะ/
โปรแกรมวิชา เปนผูรับผิดชอบลงพื้นที่ และใหหัวหนาองคกร/หนวยงาน เปนผูเสนอโครงการ ซึ่งทางสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) มีแบบฟอรมการขอทุนแบบสําเร็จรูปไวใหแลว รวมทั้งกําหนด
กิจกรรมมาให โดยมีงบประมาณในการลงพื้น ที่สํารวจและจั ดเก็บ ขอมู ล 50,000 บาท และมีงบประมาณ
เพิ่ มเติ มในส ว นของการทํ าเอกสาร ภาพถ าย นิทรรศการ การประชาสัมพัน ธ อีก 13,000 บาท หรือทาง
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะเปนหนวยสนับสนุนใหโรงเรียนขอทุนเพื่อทําการสํารวจและจัดเก็บขอมูล เพื่อสราง
ชุมชนเขมแข็งก็ได โดยใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาโรงเรียนเปาหมาย ไดผลดังนี้
โรงเรียน
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ
โรงเรียนนครไตรตรึงษ
โรงเรียนบริเวณหมูบ านบานโคลน

ผูรับผิดชอบ
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร

มติที่ประชุม เห็นดวยและดําเนินการประสานกับโรงเรียนดังกลาว
4.3 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาปฏิทินการปฏิบัติงาน ไดผลดังนี้
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริการวิชาการแกสังคม
- จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 วันพุธที่ 22 เมษายน 2558
- จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558
2. โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการและประเมินโครงการบริการวิชาการ
- ประชาสัมพันธโครงการทําสูจิบัตร
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- ติดตามความกาวหนา มอบหมายผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร จัดทําแบบฟอรม
ติดตามผลการดําเนินงาน และแบบฟอรมการรายงานความกาวหนา
- จัดกิจกรรมนําเสนอผลงานบริการวิชาการ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
- ประเมินโครงการ มอบหมายงานบริการวิชาการรับผิดชอบ
3. โครงการประสานงานและใหบริการวิชาการ
- มอบหมายผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล, นางวาสนา มณีโชติ และนางสาวรุงทิพย
แสนพรมมี รับผิดชอบ
4. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
- มอบหมายผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล, อาจารยศุภฤทธิ์ ธาราทิพยนรา และนางสาว
รุงทิพย แสนพรมมี รับผิดชอบลงพื้นที่ตําบลไตรตรึงษ วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2558
5. โครงการบริการวิชาการสูชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในทองถิ่น
- จั ดโครงการฝ กอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558
6. การสํารวจความตองการบริการวิชาการ
- มอบหมายผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร จัดทําแบบฟอรมสํารวจความตองการรับ
บริการวิชาการ
มติที่ประชุม เห็นดวยตามที่เสนอและใหรีบดําเนินการในทุกโครง โดยเฉพาะโครงการสรางความ
เขมแข็งในกับชุมชน
4.4 บุคลากรปฏิบัติงานสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาบุคลากรปฏิบัติงานสํานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได ไดผลดังนี้
งานบริหารทั่วไป
หนวยนโยบายและแผน
หนวยธุรการและสารบรรณ
หนวยเลขานุการ
หนวยจัดการทรัพยากรมนุษย
หนวยการเงิน บัญชี
หนวยพัสดุและครุภัณฑ
หนวยสื่อสารองคกร
งานบริการวิชาการแกสังคมและทองถิ่น
หนวยบริการวิชาการ

บุคลากรปฏิบัติงานฯ
ผูชวยศาสตราจารยราตรี สิทธิพงษ
นางวาสนา มณีโชติ
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
นางวาสนา มณีโชติ
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
อาจารยชญานันท ศิริกิตเสถียร
ผูชวยศาสตราจารยวรภรณ โพธิ์เงิน
อาจารยวรรณวณัช ดอนคราม
อาจารยวนัสนันท นุชนารถ
บุคลากรปฏิบัติงานฯ
รองคณบดีฝายบริการวิชาการทุกคณะ
ผูชวยศาสตราจารยราตรี สิทธิพงษ
อาจารยวรรณพรรณ รักษชน
อาจารยวิษณุเดช นันไชยแกว
อาจารยวีรวรรณ แจงโม
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งานบริการวิชาการแกสังคมและทองถิ่น
หนวยฝกอบรม
หนวยสรางสรรคหลักสูตรและใหคําปรึกษา
งานจัดหารายได
ศูนยฝกประสบการณวชิ าชีพทางธุรกิจ
(อาคารน้ําเพชร)
หนวยบริการหองประชุมมหาวิทยาลัยฯ
หนวยบริการชุดครุยปริญญา
รานคากิจกรรมสหกรณ
โรงอาหารและบริหารพืน้ ที่เพือ่ ประกอบธุรกิจ
น้ําดื่มเพชรราชภัฏ

บุคลากรปฏิบัติงานฯ
ผูชวยศาสตราจารยบุณยกฤต รัตนพันธุ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง
คณะ
บุคลากรปฏิบัติงานฯ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท
นายขวัญ พิกุลทอง
นางสาวพิชญนันท ดอนไพรวัลย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง
อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวย
4.5 คณะกรรมการบริหาร ประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคณะกรรมการประจําสํานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได ไดผลดังนี้
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร รองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ฝายบริการวิชาการแกสังคมและทองถิ่น
อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
รองผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ฝายจัดหารายได
นางวาสนา มณีโชติ
หัวหนาสํานักงานบริการวิชาการและจัดหารายได
ผูชวยศาสตราจารยบุณยกฤต รัตนพันธุ คณะกรรมการประจําฝายบริการวิชาการแกสังคม
และทองถิ่น
อาจารยธงชัย ชอพฤกษา
คณะกรรมการประจําฝายบริการวิชาการแกสงั คม
และทองถิ่น
อาจารยศุภฤทธิ์ ธาราทิพยนรา
คณะกรรมการประจําฝายบริการวิชาการแกสงั คม
และทองถิ่น
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง คณะกรรมการประจําฝายจัดหารายได
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวย
4.6 งานจัดหารายได
อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา และนายขวัญ พิกุลทอง เสนอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาปญหาใน
การใชหองประชุม ดังนี้
1. ความสะอาดในการใชหองประชุม
2. การติดตอประสานงานกับฝายอาคารและสถานที่ และฝายการอนุรักษพลังงาน
3. การใชลิฟทในการขนยายสิ่งของในการจัดงาน
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4. ระบบเครื่องเสียง
5. ระบบไฟฟา
6. แมบาน
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายใหอาจารยสุภาภรณ หมั่นหา จัดทําสรุปปญหาการใชหอง
ประชุมเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยฯ และจัดทําแบบฟอรมการประเมินการใชสถานที่
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นายขวัญ พิกุลทอง แจงหนาที่ความรับผิดชอบตอที่ประชุม ดังนี้
1. หอประชุม
- หอประชุมรัตนอาภา
- หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
2. โรงอาหาร
3. พื้นที่ใหเชา เชน รานคา รานกาแฟ รานถายเอกสาร ตลาดนัด บูทจัดแสดงสินคา
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

