รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 4/2558
วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2558
เวลา 15.00 - 16.00 น.
ณ สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
--------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
กรรมการ
3. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
กรรมการ
4. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
5. นางวาสนา มณีโชติ
เลขานุการ
6. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา

ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ประธานใน
การประชุม ตรวจสอบองคประชุมเมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได ครั้งที่ 3/2558 วันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ หอง
ประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การมอบหมายงาน
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ไดมอบหมายงานใหกับบุคลากรในสํานัก ดังนี้
ชื่อ
งานที่รับผิดชอบ
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
1. จัดวางระบบการควบคุมการรายงานผลการบริการวิชาการเปนราย
ไตรมาส
2. จัดทําคูมือบริการวิชาการและแบบฟอรมในการรายงานผลการ
ดําเนินการบริการวิชาการ
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการตามโครงการบริการ
วิชาการที่สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดดําเนินการ
4. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจเรื่องการดําเนินงานบริการวิชาการ
5. แจงเตือนผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่ไดรับจัดสรรจาก
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดจัดสรรทราบลวงหนากอนครบ
ไตรมาส 1 เดือน
6. กํากับ ติดตามการดําเนินกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการ ของ
คณะ/สํานัก/สถาบัน ใหเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนดไว
นางวาสนา มณีโชติ
1. จัดทําทะเบียนคุมการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินนอก
งบประมาณ
2. แจงเตือนผูรับผิดชอบโครงการของสํานักบริการวิชาการและจัดหา
รายไดจัดสรรทราบลวงหนากอนครบไตรมาส 1 เดือน
3. จัดทําโบชัวรกิจกรรมตางๆ เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอก
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย 1. กําหนดเงื่อนไขการกูสําหรับพนักงานแตละประเภท
2. กําหนดคุณสมบัติผูค้ําประกัน เชน ผูค้ําประกันตองเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ขาราชการ ลูกจางประจําค้ําประกันได ไมเกิน 3 คน
เปนตน
3. เพิ่มเอกสารแนบการกู เชน ใบรับรองเงินเดือนของผูกูและผูค้ํา
ประกัน เปนตน
นายขวัญ พิกุลทอง
1. การประสานงานกับบุคคลภายนอกในการใชบริการจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบฐานขอมูล MIS ของหองประชุมภายในมหาวิทยาลัยให
เปนปจจุบนั
มติที่ประชุม รับทราบและมอบผูรับผิดชอบดําเนินการ
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รายได

4.2 แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักบริการวิชาการและจัดหา

ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล เสนอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํ านักบริ การวิ ชาการและจั ดหารายได ที่ มีการปรั บแก ไขโครงการ/
กิจกรรมเพื่อใหตอบสนองกลยุทธ พรอมกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของแตละโครงการ/กิจกรรม ภายใตการ
จัดสรรงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ
รายได

4.3 (ราง) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักบริการวิชาการแกสังคมและจัดหา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร เสนอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักบริการวิชาการแกสังคมและจัดหารายได (ตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ
4.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
ผู ช ว ยศาสตราจารย ช าลี ตระกู ล นํ า เสนอข อ เสนอแนะในการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 และเสนอใหที่ประชุมรวมกันวางแผนการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามขอเสนอแนะดังกลาว นอกจากนี้มีการกําหนดเวลาในการดําเนินการ พรอมทั้งกําหนด
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 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
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ
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4.5 คูมือการปฏิบัติงาน
ในการจัดการความรูคูมือการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนการรายงานผลการจัดกิจกรรมหลักสูตร
ระยะสั้น พบวา มีปญหาเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบหลากหลาย ไมสามารถนําผล
มาสังเคราะหในภาพรวมได จึงจัดทําคูมือการรายงานผลการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นขึ้น เพื่อใหการ
รายงานผลเปนรูปแบบเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ
ดังนี้

4.6 รายงานผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการดําเนินงาน
ชื่อโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด านงานบริการ
วิชาการแกสังคม
การนําเสนอผลงานบริการวิชาการและประเมิน
โครงการบริการวิชาการ
โครงการประสานงานและใหบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
โครงการบริการวิชาการสูชุมชน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคนในทองถิ่น
โครงการสํารวจความตองการบริการวิชาการ
รวม

ไดรับอนุมัติ

งบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เบิกจาย
% การใชจาย ตัวชีว้ ัด(%)

50,000

19,930

39.86

50.00

100,000

52,140

52.14

66.67

100,000
100,000
70,000

92,746
88,951
66,155.45

92.75
88.96
94.51

100.00
100.00
100.00

35,000
455,000

35,000
354,922.45

100.00
78.01

100.00
86.12

การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 6 โครงการ ซึ่งมี 2 โครงการที่ได
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดต่ํา เนื่องจากสํานักบริการวิชาการฯ ไดเขามารับผิดชอบการดําเนินงานในไตรมาสที่
3 แทนคณะทํางานชุดเดิม จึงสงผลใหการดําเนินงานไมทันตามระยะเวลาที่กําหนดไว โดยงบประมาณที่
เหลือไดใชในการบริหารสํานักงาน และติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ควรติดตามการใชจาย
งบประมาณใหเปนไปตามแผนอยางเครงครัด
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร แจงวาจากการตรวจควบคุมภายในของสํานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได ตองจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงประชาชนในชุมชนและ
เครือขายเขารวมรับบริการวิชาการไมเปนไปตามที่กําหนด
5.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร แจงวาทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม/โครงการ บริการ
วิชาการ ใหแจกแบบสํารวจความตองการรับบริการวิชาการและวิชาชีพดวย
5.3 ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล แจงวาตองมีการคัดเลือกบุคคลที่ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่ตําบลทาขุนราม เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณ
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5.4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร แจงใหผูเกี่ยวของจัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่จะตอง
นําเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดในครั้งตอไป รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

