รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 3/2558
วันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2558
เวลา 15.30 - 16.30 น.
ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)
----------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
กรรมการ
3. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
กรรมการ
4. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
กรรมการ
5. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
6. นางวาสนา มณีโชติ
เลขานุการ
7. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
ผูชวยเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ประธานในการ
ประชุม ตรวจสอบองคประชุมเมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 ขณะนี้ สํ า นั กบริ การวิ ช าการและจัดหารายได กําลังดําเนิน การจัดทําแผนกลยุทธ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 และจะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.2 การสํ า รวจความพึ งพอใจของผูใชบ ริการ ตามมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบ ริการ ประจํ าป
งบประมาณ 2558 มีการสํารวจใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 22 แหง
1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ นงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการประเมินใหกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 174 แหง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให ที่ป ระชุ มพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ห าร สํา นักบริการ
วิ ช าการและจั ดหารายได ครั้ งที่ 2/2558 วั น ศุ กร ที่ 13 มี น าคม 2558 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห อ ง
สํานักงานบริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักบริการวิชาการและจัดหา
รายได
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ชี้แจงตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการประจําป และ
มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักฯ และของมหาวิทยาลัยที่ลงสูแผนระดับสํานัก และสํานักฯ ไดจัด
ประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงแผนกลยุ ทธ และแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักฯ ใหบุคลากรรับทราบ
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกําหนดโครงสรางขององคกร หนาที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน ดังนี้
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของเสริมสรางศักยภาพ
การบริการวิชาการแกสังคม
2. รอยละของระบบและกลไกบริการวิชาการ
วิชาชีพแกชุมชนทองถิ่น และสังคม
3. ระดับความสําเร็จของพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการ
อยางมืออาชีพ
4. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการ
บริการวิชาการกับพันธกิจอื่น
มหาวิทยาลัยและการนําองคความรูดาน
การบริการวิชาการไปใชประโยชนตอ
สังคม
5. รอยละของโครงการบริการวิชาการ 1
โปรแกรม 1 บริการวิชาการที่บรรลุ
เปาหมาย
6. ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
รายไดจากการทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัย
8. ระดับความสําเร็จของการปรับ
กระบวนการการบริหารจัดการจัดหา
รายไดของมหาวิทยาลัย
9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสินคา
ของชุมชนและมหาวิทยาลัย
10. ระดับความสําเร็จของเสริมสรางระบบ
และกลไกการสื่อสารและการสราง
เครือขายการบริการวิชาการวิชาชีพ
11. จํานวนเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก

โครงการ
1. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
2. โครงการสํารวจความตองการบริการวิชาการ
3. โครงการสารสนเทศงาน บริการวิชาการ
4. โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ
5. โครงการพัฒนาบุคลากร

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
อ.วีรวรรณ แจงโม
นายขวัญ พิกุลทอง
อ.วรรณวณัช ดอนคราม
นางวาสนา มณีโชติ

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอนที่
บูรณาการกับการวิจยั บริการวิชาการ หรือ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. โครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1
บริการวิชาการ
8. โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
9. โครงการบริหารสํานักงาน

อ.วรรณวณัช ดอนคราม
ผศ.ชาลี ตระกูล
ผศ.ชาลี ตระกูล
นางวาสนา มณีโชติ

9. โครงการบริหารสํานักงาน

10. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ

นางวาสนา มณีโชติ
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี

9. โครงการบริหารสํานักงาน

นางวาสนา มณีโชติ

11. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
12. โครงการบริการวิชาการแกสังคม
13. โครงการราชภัฏวิชาการ

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ
อ.สุภาภรณ หมั่นหา

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทําโครงการ
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4.2 การตรวจประเมิ น คุณภาพการศึกษาภายในและมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับ หนวยงาน
สนับสนุน
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได รับการตรวจประเมินในวันที่ 4 กัน ยายน 2558 เวลา
16.30 น. เปนตนไป โดยมีกรรมการตรวจประเมิน 4 ทาน คือ
1) ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน
ประธาน
2) ผูชวยศาสตราจารยปรียานุช พรหมภาสิต
กรรมการ
3) ผูชวยศาสตราจารยปณิสรา จรัสวิญู
กรรมการ
4) นางสาวชรินรัตน บุญมาก
เลขานุการ
โดยมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ
1 กระบวนการพัฒนาแผน
ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
นาววาสนา มณีโชติ
3 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
นาววาสนา มณีโชติ
4 การบริการวิชาการ
ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
5 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน
ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
6 การดําเนินงานของคณะกรรมการประจําหนวยงาน
ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
10 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
อ.สุภาภรณ หมั่นหา
นายขวัญ พิกุลทอง
น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย
11 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
และใหผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง นําเสนอผลการดําเนินงานในวันที่ 19
กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายใหผูรับผิดชอบดําเนินการ
4.3 ปญหาในการดําเนินงานภายในสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
งานสํานักงาน
1) สถานที่ทํางานคับแคบ ไมสะดวกในการทํางาน
2) ไดรับมอบหมายใหทํางานเรงดวน
งานรานคาสหกรณ
1) สินคาที่นํามาขายไมเพียงพอ
2) รายไดจากการขายสินคาแตละเดือนลดลง
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งานโรงน้ําดื่ม
1) รายไดจากการขายน้ําดื่มแตละเดือนลดลง
2) ใหนําน้ําดื่มลงขายที่ตูเปปซี่ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)
งานการใชอาคารสถานที่
1) ตองมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการใชหองทุกเดือน
2) ตองมีการพิจารณาคาเชาสถานที่ใหม
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายใหผูรับผิดชอบดําเนินการแกไข
4.4 (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร เสนอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาจัดทํา (ราง) แผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได (ตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 แนวปฏิบัติที่ดีของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได จะตองดําเนินการจัดทําในปหนา โดยจะ
ทําเรื่องการจองหองประชุมออนไลน
5.2 อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา แจงรายรับ-รายจาย รานคาสหกรณ (ตามเอกสารแนบ)
5.3 นายขวัญ พิกุลทอง รายงานการจายคาบํารุงรักษาและคาคนงานในการจัดกิจกรรม (ตามเอกสาร
แนบ)
5.4 ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหแตละฝายสรุปผลการดําเนินงานให
ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได เพื่อนําเสนอในที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

