รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 1/2559
วันศุกรที่ 10 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
รองประธาน
3. ดร.ชํานาญ วัฒนศิริ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
4. ผูชวยศาสตราจารยประทีป แกวเหล็ก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง
กรรมการจากหัวหนางาน
6. ผูชวยศาสตราจารยบุณยกฤต รัตนพันธุ
กรรมการจากหัวหนางาน
ผูไมมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยราตรี สิทธิพงษ
2. นางวาสนา มณีโชติ
ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
2. นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุมเมื่อคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดมาครบองค
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 การขอขึ้นทะเบียนเปนผูประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเรื่องการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในป พ.ศ.2559 นี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเกณฑวาดวยการขึ้นทะเบียนผูประเมินความ
พึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารต อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยผู ป ระเมิ น ต อ งผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะอนุกรรมการการคัดเลือกสถาบันการศึกษา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ นี้ จะมีการคัดเลือกผูประเมินจาก
สถาบันการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูประเมินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้นมหาวิทยาลัย โดยสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได จึงจะเสนอชื่อเพื่อเขารับพิจารณาในการขอขึ้น
ทะเบียนผูประเมิน ไปยังคณะอนุกรรมการการคัดเลือกสถาบันการศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดใหบริการ
วิชาการแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเรื่องการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกําแพงเพชร ตาก สุโขทัย และนครสวรรค มาหลายป
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1.2 การรายงานความกาวหนาเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย
ตามที่มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏกํ า แพงเพชรไดรับ การคัดเลือกใหเปน ที่ป รึกษาโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสฯ ใหกับ 2 จังหวัด คือ จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 86 หนวยงาน และจังหวัด
สุโขทัย จํานวน 88 หนวยงาน โดยตองดําเนินการสงงานเปน 4 งวด ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการสงงาน งวดที่ 3
คือ การจัดทํารายงานฉบับสุดทาย (ฉบับราง) ซึ่งมีกําหนดการสงงานใหจังหวัดกําแพงเพชรในวันที่ 19 มีนาคม
2559 และจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 20 มีนาคม 2559
1.3 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนตนแบบ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการกําหนดพื้นที่ใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนให
เกิดความเขมแข็ง และเปนชุมชนตนแบบ คือ ชุมชนนครไตรตรึงษ ชุมชนหนองหลวง และชุมชนทาขุนราม
โดยมอบหมายใหสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดเปนหนวยประสานงาน และติดตามผลการดําเนินงาน
ภาพรวมใหกับมหาวิทยาลัย และมีนโยบายการใชงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม คือ ใหดําเนินการใชจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 2
(31 มี นาคม 2559) เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ สําหรับ สํานักบริการวิ ชาการฯ
อยู ร ะหวา งการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานของแต ล ะกิ จ กรรม/โครงการจากหน ว ยงานต า ง ๆ
เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัยเปนขอพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณในปถดั ไป
1.4 การจัดหารายได
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ไดรับมอบหมายและขอบเขตของการจัดหารายไดจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใน 6 บริการ คือ 1) การบริการหองประชุม 2) การเชาพื้นที่โรงอาหารและ
พื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ 3) รานคากิจกรรมสหกรณ 4) น้ําดื่ม KPRU 5) การบริการโรงแรมน้ําเพชร และ 6)
การบริการชุดครุยปริญญา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได ครั้งที่ 1/2558 วันศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมคุรุ
รมสัก 2
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ตามที่คณะกรรมการมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทําแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556 - 2560 สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ในการประชุมครั้งที่แลวนั้น ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี
นิธากร และบุคลากรในสํานักไดรวมกันพิจารณาและแกไขเปนที่เรียบรอยแลว
3.2 การจัดตั้งสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
จากการประชุมครั้งที่แลว ผูชวยศาสตราจารยประทีป แกวเหล็ก สอบถามเรื่องกฎหมายการ
จัดตั้งสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได จะตองผานการพิจารณาจาก สกอ. หรือไม ทางสํานักบริการ
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วิชาการฯ ไดปรึกษากับผูบริหารของหนวยงานแลว ไดผลคือ ไมตองผานการพิจารณาจาก สกอ. สามารถจัดตั้ง
ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ไดเลย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการดําเนินงาน
ดังนี้
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 โดยงบประมาณที่เหลือได
ใชในการบริหารสํานักงาน และติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการ
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ป ระชุ มมี มติ ในการดํา เนิน งานในปง บประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให ผูรับ ผิด ชอบ
โครงการรายงานการดําเนินงานเปนรายไตรมาส เพื่อใหการใชจายงบประมาณตรงตามแผนที่กําหนดไว
4.2 รายงานผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการดําเนินงานดังนี้
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
โครงการสํารวจความ
ตองการบริการวิชาการ
โครงการสารสนเทศ
การบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
แกสังคม

ผลการดําเนินงาน
ยังไมไดดําเนินการ
มีการวางแผนการดําเนินการ จัดทําแบบสอบถามเพื่อเก็บ
ขอมูล และทําปฏิทินในการดําเนินการสํารวจความ
ตองการรับบริการวิชาการ
ยังไมไดดําเนินการ
จัดอบรมใหกับกลุมผูสูงอายุ ชุมชนไตรตรึงษ อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร จํานวน 50 คน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558
ณ ที่ทําการผูใหญบานหมู 4 บานวังพระธาตุ ผูเขารวมการ
อบรมมีความรูความเขาในการทําน้ํายาลางจาน สูตรน้ํา

งบประมาณ
งบจัดสรร
งบดําเนินการ
170,000
0
50,000

30,000

15,000

0

33,900

7,710
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ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินงาน

มะกรูด เพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงานดานการบริการวิชาการและจัดหารายได
โดยเนนการศึกษาดูงานดานการจัดหารายไดเปนหลัก ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งสิ่งที่สํานักใหความสนใจ คือ
การจัดหาในเรื่องการถายเอกสารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ทางมหาวิทยาลัยมีการทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU)กับรานถายเอกสารภายนอก
มหาวิทยาลัย ในการสงงานใหทางรานผลิตอยางตอเนื่อง
และมีสวนแบงใหทุกฝายอยางเปนธรรม ซึ่งทางสํานัก
ไดนํามาเสนอผูบริหารแลวในเบื้องตน
โครงการบริหารสํานักงาน จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการดําเนินงานภายในสํานักงาน
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ
ยังไมไดดําเนินการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูโดยใหผูเขารวมกิจกรรมการ
การจัดการเรียนการสอน แลกเปลีย่ นประสบการณในการดําเนินงานที่บูรณาการ
ที่บูรณาการการวิจยั
หลังจากการนําความรูไ ปใชใน จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
บริการวิชาการ หรือทํานุ
1. วันที่ 2 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรมใหกับบุคลากร
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. วันที่ 25 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรมใหกับบุคลากร
ภายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ราชภัฏวิชาการ
ยังไมไดดําเนินการ
โครงการพัฒนาชุมชน
สํานักบริการวิชาการฯ ไดขยายพื้นที่ในการใหบริการ
ตนแบบ
วิชาการกับชุมชนที่จะเปนชุมชนตนแบบ คือ ชุมชน
หนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี ในเบื้องตนชุมชนตองการ
ความชวยเหลือดานการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ OTOP
โครงการนําเสนอผลงาน สนับสนุนกิจกรรม การบรรยายพิเศษ พอ “ฮีโรคนแรก
บริการวิชาการ
ของลูกชาย” และ “ความรักครั้งแรกของลูกสาว”
วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ หองราชพฤกษ ชั้น 3
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ

งบประมาณ
งบจัดสรร
งบดําเนินการ
40,000

0

22,000
78,000
100,000

5,950
0
12,620

20,000
100,000

0.00
20,020

70,000

10,000

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และควรวางแผนการจัดกิจกรรมแตละโครงการไวลวงหนา เพื่อให
การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนที่วางไว
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4.3 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักบริการวิชาการฯ ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ซึ่งอยูภายใตแผนกลยุทธฯ ประกอบดวย 7 กลยุทธ 11 ตัวชี้วัด 13 โครงการ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
กลยุทธ
1.1. เสริมสรางศักยภาพ
การบริการวิชาการแก
สังคม

ตัวชี้วัด
โครงการ
1. ระดับความสําเร็จของเสริมสราง 1. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม ที่ 21
2. รอยละของระบบและกลไกบริการ 2. โครงการสํารวจความตองการ
วิชาการวิชาชีพแกชุมชนทองถิ่น และ บริการวิชาการ
3. โครงการสารสนเทศงาน บริการ
สังคม
1.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อ
3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา วิชาการ
4. โครงการนําเสนอผลงานบริการ
พัฒนาการบริการวิชาการ สมรรถนะของบุคลากรและเพิ่ม
อยางมืออาชีพ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา วิชาการ
5. โครงการพัฒนาบุคลากร
การบริการวิชาการอยางมืออาชีพ
2.1 เพิ่มระดับการบูรณา
4. ระดับความสําเร็จของการบูรณา 6. โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
เรียนการสอนที่บูรณาการกับการ
การบริการวิชาการกับพันธ การบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น
กิจอื่นมหาวิทยาลัยและการ มหาวิทยาลัยและการนําองคความรู วิจัย บริการวิชาการ หรือทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นาองคความรูดานการ
ดานการบริการวิชาการไปใช
7. โครงการบริการวิชาการ 1
บริการวิชาการไปใช
ประโยชนตอสังคม
โปรแกรม 1 บริการวิชาการ
ประโยชนตอสังคม

3.1 พัฒนาการบริหาร
จัดการรายไดจากการ
ทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัยใหเกิด
ประโยชน
3.2 ปรับกระบวนการการ
บริหารจัดการการจัดหา
รายไดของมหาวิทยาลัย
3.3 พัฒนาสินคาของชุมชน
และมหาวิทยาลัย

4.1 เสริมสรางระบบและ
กลไกการสื่อสารและการ
สรางเครือขายการบริการ
วิชาการวิชาชีพ

5. รอยละของโครงการบริการ
วิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการที่บรรลุเปาหมาย
6. ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางศักยภาพชุมชนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการรายไดจากการทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัย
8. ระดับความสําเร็จของการปรับ
กระบวนการการบริหารจัดการ
การจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย
9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
สินคาของชุมชนและมหาวิทยาลัย
10. ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางระบบและกลไกการสื่อสาร
และการสรางเครือขายการบริการ
วิชาการวิชาชีพ
11. จํานวนเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

8. โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง
9. โครงการบริหารสํานักงาน
10. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ
11. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
12. โครงการบริการวิชาการแก
สังคม
13. โครงการราชภัฏวิชาการ

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว
กําลังพิจารณา

กําลังพิจารณา
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4.4 แผนกลยุทธสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560
แผนกลยุทธสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได พ.ศ. 2556 - 2560 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จะมีการจัดทําขึ้นในชวงเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งจะมีการลดกลยุทธและตัวชี้วัดใหนอยลง และ
ให มี ค วามสอดคล อ งกั บ ตั ว บ ง ชี้ ที่ สกอ. ได กํ า หนด ซึ่ ง การทํ า เช น นี้ จ ะส ง ผลให ป ริ ม าณงานน อ ยลง แต
ประสิทธิภาพของงานจะเพิ่มขึ้น
มติ ที่ ประชุ ม เห็ น ชอบตามเสนอ และมี ขอ เสนอแนะเพิ่ มเติ ม คื อ ให มีการทบทวนแผนกลยุ ท ธ
เพื่อถายทอดสูการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
4.5 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
สํานักบริการวิชาการฯ ไดดําเนินการตามการตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
4.5.1 ผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ความเสี่ยง
วิธีการติดตาม
ที่ยังมีอยู
การปลอยสินเชื่อ 1. ขอมูลทางการเงิน การตรวจนับจํานวนผูกเู งิน
รานคาสหกรณ
มียอดลูกหนีค้ าง
ที่ดําเนินการตามเงื่อนไขการกู
ชําระสูง
เงิน นําเงินมาชําระตามกําหนด
เวลาเปนรายเดือน
2. บุคลากรสํานักฯ 1. การจัดทําแฟมขอมูลเกี่ยวกับ
มีความรูความเขาใจ กฎ ระเบียบขอบังคับตางๆ
ตอกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการใหบริการกูเงิน
ขอบังคับเกี่ยวกับ
กับสมาชิกของรานคากิจกรรม
การใหบริการกูเ งิน สหกรณ
ของรานคากิจกรรม 2. การสอนงานบุคลากร
สหกรณนอย
(อยูระหวางดําเนินการ)
สินคาหมดอายุ
รายงานยอดสินคา 1. ตรวจนับสินคาและตรวจดู
สิ้นป มีสินคา
วันหมดอายุของสินคาภายใน
หมดอายุหลาย
รานคากิจกรรมสหกรณทุก
รายการ
เดือน
2. ตรวจสอบบัญชีคุมสินคาที่
หมดอายุทุกเดือน
การจัดทํา
การรายงานขอมูล ติดตามความกาวหนา
ฐานขอมูลสํานักฯ ดานทรัพยสิน
ของเว็บไซตสาํ นักบริการ
มีความผิดพลาด
วิชาการและจัดหารายได
เปนรายสารสนเทศที่ตอง
ปรากฏตามเงื่อนไขการพัฒนา
คือ ฐานขอมูลดานทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย จําแนกตาม
รายการ
การควบคุม
รายงานผลโครงการ มีการจัดทําบันทึกติดตาม
การติดตาม
บริการวิชาการ
การรายงานผลการดําเนิน
การรายงานผล
ไมสะทอนผล
โครงการบริการวิชาการ
การควบคุม

สรุปผลการประเมิน

ผูกูที่ดําเนินงานตามเงื่อนไข
มีการชําระเงินกูตามกําหนด
เวลาจํานวน 9 ราย จาก 11
ราย คิดเปนรอยละ 81.82

สินคาหมดอายุคงคาง
ในรานคากิจกรรมสหกรณ
มี 5 รายการ ลดลงจาก
เดิมคิดเปนรอยละ 0.921
ของรายการสินคาทั้งหมด
เว็บไซตของสํานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได
มีฐานขอมูลดานทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยสําเร็จ
รอยละ 50

โครงการบริการวิชาการ
มีทั้งหมด จํานวน 84
โครงการ ในไตรมาสที่ 1

ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบบทบาท
และหนาที่ของ
รานคาสหกรณกับ
การปลอยสินเชื่อ
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การควบคุม
การบริการ
วิชาการ

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู
การดําเนินงาน
ที่แทจริง

การควบคุมการใช รายงานการใชไม
จายเงินตาม
สะทอนผลการการ
โครงการ
ดําเนินงานที่แทจริง

วิธีการติดตาม
ไปยังผูร ับผิดชอบโครงการ
ทุกโครงการ หลังจากครบ
ไตรมาส ทุกไตรมาส โดย
แบบฟอรมการรายงานผล
สามารถดาวนโหลดไดที่
http://asl.kpru.ac.th/asr
/images/dowsloadform
/asl1.doc และดําเนินการ
ตามคูมือบริการวิชาการ
มีการจัดทําบันทึกแจงเตือนไป
ยังผูรับผิดชอบใหทราบ
ลวงหนากอนครบไตรมาส 1
เดือน โดยไตรมาสที่ 1 และ 2
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว

4.5.2 ผลการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม

การจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ
ลาชา ไมทัน
กับความ
ตองการ
รานคา
สหกรณ
ขอมูล
ทางการเงิน
มียอดลูกหนี้
คางชําระสูง

เรงดําเนินการจัดหา
คุณลักษณะครุภณ
ั ฑและ
ประสานพัสดุกลาง
ใหดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง
1. ใหคําชี้แนะแก
เจาหนาที่อยางใกลชิด
และเปนระยะ

ผลการดําเนินงาน
จัดทําจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ
โดยประสานงานผานทางพัสดุ
กลางในไตรมาสที่ 1

1. เจาหนาที่รานคาสหกรณ
สามารถจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานลูกหนี้คางชําระ
เงินกู ซึ่งในรอบ 6 เดือน มีผล
ดังนี้ ผูกูที่ดําเนินงานตามเงื่อนไข
มีการชําระเงินกูตามกําหนดเวลา
จํานวน 9 ราย จาก 11 ราย
คิดเปนรอยละ 81.82 โดยติดตาม
ที่ผูกูหรือผูคา้ํ ประกัน
2. วางระบบการแจงยอด 2. คณะกรรมการรานคากิจกรรม
ลูกหนี้คางชําระเปน
สหกรณวางระบบการรายงานผล
รายเดือนไปยัง คณะ/
การดําเนินงานใหเจาหนาที่
ศูนย/สํานัก และตัวบุคคล ดําเนินการโดย

สรุปผลการประเมิน
ป 2559 มีหนวยงาน
ที่ดําเนินการรายงานผล
โครงการบริการวิชาการ
สะทอนผลการดําเนินงาน
ตามแผน จํานวน 69
โครงการ สวนในไตรมาส
ที่ 2 อยูระหวางดําเนินการ
จํานวน 15 โครงการ

ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ

ไตรมาสที่ 2 ป 2559
มีโครงการทีด่ ําเนินการ
ใชจายเงินตามไตรมาส
ตามแผน จํานวน 6
โครงการ จากจํานวน
โครงการทั้งหมด 11
โครงการ เปนงบประมาณ
แผนดิน 8 โครงการ และ
เปนงบ บก.ศ. 3 โครงการ
รอยละ
ความคืบหนา
100.00

30.00

ปญหาอุปสรรค
-

ลูกหนี้บางรายออกจากการ
ทํางานและไมสามารถหักเงิน
กับผูค้ําได เนื่องจากผูคา้ํ ไมเงิน
คงเหลือใหหัก

-
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ความเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม
2.1 ศึกษาระเบียบ
การใหบริการเงินกูของ
รานคากิจกรรมสหกรณ
2.2 ทบทวนและ
ปรับปรุงการดําเนินการ
ใหบริการเงินกูของรานคา
กิจกรรมสหกรณ

การใช
ทรัพยากร
ไมคุมคา

ผลการดําเนินงาน

2.1 รานคาสหกรณไดเพิ่มเติม
ระเบียบการใหบริการเงินกู คือ
1) กําหนดคุณสมบัตผิ ูค้ํา
เชน ผูค้ําตองเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ขาราชการ
ลูกจางประจําค้ําไดไมเกิน 3 คน
เปนตน
2) เพิม่ เอกสารแนบการกู
ของผูค้ํา เชน ใบรับรองเงินเดือน
2.2 จัดทําบัญชีการสงหักเงินกู
ใหกับงานการเงินหักเงินเดือนทุก
วันที่ 5 ของเดือน
1.1 ปรับการซื้อสินคา
มีการจัดระบบการติดตามเปน
ที่ยอดจําหนายไดนอย
รายเดือน และมอบหมาย
ในปริมาณนอยลง
ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงาน
1.2 ตรวจสอบสินคาทีม่ ี ผลอยางชัดเจน
ความเสีย่ งทุก 4 เดือน
2.1. จัดทํารายงานการ เจาหนาที่ดําเนินการจัดทํา
ตรวจนับสินคา ปละ 3
รายงานผลการดําเนินงาน
ครั้ง
1 ครั้ง
2.2 จัดทํารายงานสรุป
จํานวนสินคาทุกชนิด
โดยตองระบุวันหมดอายุ
2.3 ตรวจสอบวันหมดอายุ
ของสินคาในวันที่มี
การจัดเรียงสินคา
ในชั้นจําหนาย
3. จัดทําคูมือการบริหาร อยูระหวางการดําเนินการ
ทรัพยสิน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

รอยละ
ความคืบหนา

ปญหาอุปสรรค

50.00

-

-

เจาหนาที่ดูแลเกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมี
1 คน ซึ่งมีภาระงานดานการ
ใหบริการทรัพยสินมาก จึงมีเวลา
ในการจัดทําคูมือไมตอเนื่องและ
ตองใชเวลาในการศึกษาการจัดทํา
คูมือ จึงยังดําเนินการไมเสร็จ
ในรอบ 6 เดือน
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4.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มีการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2557 แตไมขอรับการตัดสินผลผลการประเมิน เนื่องจากสํานักบริการวิชาการฯ ไดมีการ
จัดตั้งเมื่ อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ทําให การดําเนินงานยั งไมครบรอบปการศึกษา ซึ่งในการตรวจประเมิ น
คณะกรรมการไดมีขอเสนอแนะใหจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน
และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
4.7 สรุปความกาวหนาของการใหบริการวิชาการแกชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํา นั กบริ การวิช าการและจัดหารายได ไดมีการใหบริการวิช าการในพื้น ที่ ชุ มชนหนองหลวง
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อสํารวจความตองการพัฒนาของประชาชนและวางแผนพัฒนาพื้นที่
เปาหมาย ซึ่งไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชนเปนอยางดี โดยผลสํารวจที่ชุมชนตองการพัฒนา คือ การเลี้ยง
โคขุน ผลิตภัณฑ OTOP การผลิตขาว และการแปรรูปอาหาร นอกจากนี้ สํานักบริการวิชาการฯ ยังไดขยาย
พื้นที่ในการสํารวจความตองการของชุมชน อีก 2 ชุมชน คือ ชุมชนทาขุนราม และชุมชนไตรตรึงษ ซึ่งขณะนี้
อยูระหวางดําเนินการ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
4.8 การประเมินผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ รอบ 6 เดือน
ในการประเมินผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ รอบ 6 เดือน พบวา ผลสัมฤทธิ์
ตามตั ว ชี้วั ดของแผนกลยุ ทธ คิด เปน ร อยละ 72.73 ซึ่ งมีตั วชี้ วั ดในแผนกลยุทธทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด บรรลุ
เปาหมาย 8 ตัวชี้วัด และอยูระหวางดําเนินงาน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการอยางมืออาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของโครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการที่บรรลุ
เปาหมาย
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายไดจากการทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการปรับกระบวนการการบริหารจัดการจัดหารายไดของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสินคาของชุมชนและมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของเสริมสรางระบบและกลไกการสื่อสารและการสราง
เครือขายการบริการวิชาการวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
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ตัวชี้วัดที่อยูระหวางดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนระบบ/กลไก บริการวิชาการ วิชาชีพแกชุมชน ทองถิ่นและสังคม
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการวิชาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัยและ
การนําองคความรูดานการบริการวิชาการไปใชประโยชนตอสังคม
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ ควรศึกษาตัวชี้วัดที่เปนระดับความสําเร็จใหละเอียด เพื่อจะไดวาง
แผนการดําเนินงานใหถูกตองและบรรลุตามเปาหมายที่วางไว
4.9 การประเมินความสําเร็จตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการชุมชนตนแบบ
จากผลการประเมินของผูเขารับการอบรมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
- การอบรมการเลี้ยงโคขุน พบวา ผูเขาอบรมมีความตองการอบรมเกี่ยวกับโรคระบาดในโค และ
การทําโรงเรือน ดังนั้น สํานักฯ จึงมีการประสานกับวิทยากรใหจัดอบรมเกี่ยวกับโรคระบาดในโค และการทํา
โรงเรือน
- การอบรมการขยายพันธุพืช พบวา ผูเขารับการอบรมมีความตองการพันธุพืชชนิดใหม ที่ไมสาม
รถหาไดในทองถิ่น ดังนั้น สํานักฯ จึงมีการประสานงานกับชุมชน เรื่องชนิดของพืช
มติที่ประชุม สํานักฯ ควรเขาไปดําเนินการกับกลุมเปาหมายดังกลาวอยางตอเนื่อง เพื่อใหเห็นผลของ
การพัฒนา และอบรมใหความรูในเรื่องที่ทางกลุมไดใหขอเสนอแนะไว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ควรเพิ่มพนักงานสงเสริมการขายในเรื่องของน้ําดื่ม KPRU
5.2 ควรจัดทําหลักสูตรระยะสั้น ใหกับเด็กๆ เพื่อสงเสริมวิชาการในชวงปดเทอม
5.3 ขอเสนอของคณะกรรมการประจําสํานัก มีดังนี้
5.3.1 การจัดหารายได อยากใหมีการ Work shop การบริการยุทธศาสตร (ราง) การบริหาร
รายได ใหมีรายไดเขามหาวิทยาลัย
5.3.2 การจัดหารายได การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อหารายไดควรยึดหลัก คือ หลักทุนนิยมและ
เศรษฐกิจแบบเสรี จะเจริญไดดีที่สุด แตตองมีกรอบบังคับ ซึ่งเด็กในจังหวัดกําแพงเพชรตองมีคานิยมเห็นคา
ของชุมชนของตน รายไดทุกอยางมุงสูชุมชน
5.3.3 การให บ ริ ก ารหน ว ยงานภายนอกที่ จ ะไปศึ ก ษาดู งาน เราควรไปเอาความรูม าสู การ
ดําเนินการ และเอามาคิด เชน ระเบียบการเงินในสวนของการจัดซื้อจัดจาง จัดกรอบในการจัดซื้อจัดจาง
5.3.4 มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให ท างสํ า นั ก บริ ก ารวิ ช าการฯ บู ร ณาการกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย จัดเปนตัวตั้งของโครงการ ทําอยางไรใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูนอกหองเรียน ฉะนั้นหนาที่ของ
สํานัก คือ การสื่อความรูวา โครงการบริการวิชาการอะไรบางที่มีการบูรณาการ การบริการวิชาการและหรือ
การวิจัย ที่เกิดประโยชนกับนักศึกษาอาจารย ชุมชน
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(นางสาวเกตุแกว สรอยอวม)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

