รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 2/2558
วันศุกรที่ 13 มีนาคม 2558
เวลา 13.30 - 14.30 น.
ณ หองสํานักงานบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
กรรมการ
3. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
กรรมการ
4. นางวาสนา มณีโชติ
เลขานุการ
5. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
ผูชวยเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ประธานในการ
ประชุม ตรวจสอบองคประชุมเมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะตองเตรียมขอมูลแผนกลยุทธของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดเขาที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให ที่ป ระชุ มพิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ห าร สํา นักบริการ
วิชาการและจัดหารายได ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
และอํานวยการ
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดการความรู
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล แจงวาตองดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู โดยจะสง
แบบฟอร มและตั ว อย า งการจั ดทํ า แผนดั งกลาวใหน างสาวรุงทิพย แสนพรมมี และนางวาสนา มณีโ ชติ
เปนผูรับผิดชอบ
มติที่ประชุม เห็นดวยตามที่เสนอและใหผูรับผิดชอบรีบดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู
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3.2 การเขียนขอเสนอโครงการสรางเสริมสุขภาพขนาดเล็ก ประจําป 2558 ของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.)
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล แจงวาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ไดมีการประชุม
รายละเอี ย ดการเขี ย นข อ เสนอโครงการสรา งเสริม สุข ภาพขนาดเล็ก ฯ ใหกั บ ผู ที่ส นใจไปแลว นั้น และได
มอบหมายใหนางสาวรุงทิพย แสนพรมมี จัดทําบันทึกขอความแจงกําหนดการสงขอเสนอโครงการฯ โดยมี
กําหนดสงภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ หองสํานักงานบริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม เห็นดวยและมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร รับผิดชอบดําเนินการ
ตอไป
3.3 การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล มอบหมายใหนางสาวรุงทิพย แสนพรมมี จัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในโครงการตาง ๆ โดยมีการระบุกิจกรรมยอยในแตละโครงการ ระบุระยะเวลาการจัด
กิจกรรมลงในแตละไตรมาส และกําหนดผูรับผิดชอบของแตละกิจกรรม อยางชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน และเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นดวยและเสนอใหนําปฏิทินการปฏิบัติงานติดบอรดไวที่สํานักงานเพื่อสะดวกตอการ
เรียกดู
3.4 การประสานงานโครงการชุมชนเขมแข็งกับองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ใหที่ประชุมรวมกันพิจาณาผลสรุปปญหาดานตาง ๆ จากการ
ลงพื้นที่สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ และตรวจสอบหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ลงพื้นที่ดําเนินกิจกรรม ไดผลดังนี้
เรื่องที่ดําเนินการ
หนวยงาน
การทองเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ (อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา)
ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
คณะวิทยาการจัดการ
ผูสูงอายุ/สุขภาพ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ผศ.มัณฑณา จริยรัตนไพศาล)
คณะครุศาสตร (ผศ.อรอนงค แจมผล)
การศึกษา/การจัดคาย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สวนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการลงพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลไตรตรึงษเพื่อดําเนินกิจกรรม แตยังไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร แจงวาตองดําเนินการจัดทําแผนบริการวิชาการโดยการมี
ส ว นร ว มของชุ มชนเป า หมาย ซึ่ งต องมี การเชิญ ประชุมผูที่เกี่ย วของเพื่อจั ดทําแผนบริการวิช าการ มีการ
ถายภาพไวเปนหลักฐาน รวมทั้งแจงการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานบริการวิชาการ เพราะไดมีการจัดตั้ง
สํานักงานใหมแลว
มติ ที่ประชุ ม เห็ น ด ว ยตามที่ เ สนอและมอบหมายผู ชว ยศาสตราจารยช าลี ตระกูล , ผูชว ย
ศาสตราจารย ดร.รั ช นี นิ ธ ากร และนางสาวรุงทิพย แสนพรมมี รับ ผิดชอบลงพื้น ที่เพื่อประสานงานกับ
องคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ ในวันจันทรที่ 16 มีนาคม 2558
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3.5 โครงการบริการวิชาการสูชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในทองถิ่น
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล แจงวาในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสูชุมชน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคนในทองถิ่นครั้งตอไป ตองจัดใหตรงตามวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไวในแผน เพื่อใหผลการ
ดําเนินงานนั้นสามารถตอบวัตถุประสงคได
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวย
3.6 การสํารวจความตองการบริการวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล แจงวาตองดําเนินการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ
จากหนวยงานภายนอก (องคการบริหารสวนตําบล/โรงเรียน/วิสาหกิจชุมชน) เพื่อนําผลการสํารวจมาจัดทํา
แผนบริการวิชาการตอไป โดยมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร จัดทําแบบฟอรมสํารวจความ
ตองการรับบริการวิชาการ และใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคาใชจายโดยประมาณที่จะตองเรงเบิกจาย ดังนี้
- คาจางเก็บแบบสอบถาม คาจางคียขอมูล คาจางวิเคราะหขอมูล
27,000 บาท
- คาวัสดุ
8,000 บาท
มติที่ประชุม เห็นดวยตามที่เสนอและใหผูรับผิดชอบรีบดําเนินการ
3.7 จัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงานของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล แจงวาตองดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติงาน
ของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได โดยมอบหมายใหอาจารยสุภาภรณ หมั่นหา จัดทํารายชื่อในสวน
ของงานจัดหารายได สงใหกับนางวาสนา มณีโชติ เพื่อรวบรวมรายชื่อบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมดของสํานักฯ
แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวย
3.8 งานจัดหารายได
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ใหที่ประชุมรวมกันเสนอความคิดเห็นในการดําเนินงานในสวน
ของงานจัดหารายได ไดผลดังนี้
1. การจัดทําระบบการจองหองประชุม/สถานที่
2. การจัดทําประกาศเรื่องคาเชาหองประชุม/สถานที่
3. การจัดทําการประชาสัมพันธหองประชุม
4. การจัดทําปมลางรถ
5. ใหยายตูเติ มเงิน มือถือหนารานคาสหกรณ จํานวน 1 ตู มาไวบ ริเวณอาคารน้ําเพชร หรื อ
อาคาร 14
6. ใหจัดตั้งตูขายน้ําดื่มที่บริเวณอาคาร 14
7. ใหซื้อกลองถายรูป
มติที่ประชุม เห็นดวยและมอบอาจารยสุภาภรณ หมั่นหา และนายขวัญ พิกุลทอง จัดทําแผนและ
สรุปปญหา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไมมี -
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 มอบหมายนางวาสนา มณีโชติ ออกแบบสูจิบัตรการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ
5.2 มอบหมายนางสาวรุงทิพย แสนพรมมี ติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
5.3 มอบหมายผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

