รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 1/2559
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559
เวลา 19.00 – 20.00 น.
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
รองประธาน
3. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
รองประธาน
4. นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการ
5. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
กรรมการ
6. นางสาวพิชญนันท ดอนไพรวัลย
กรรมการ
7. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
8. นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
เลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 19.00 น.
ประธานในการประชุม ตรวจสอบเห็ นว าบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจั ดหารายได ครบองค
ประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเสนอแนะหลังการตรวจประเมินภายในสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
บทสรุปผูบริหาร

หัวขอ

ขอเสนอแนะหลังการตรวจประเมิน
1. ตรวจสอบตัวสะกด และการเขียนใหถูกตอง
2. หนา ก แกไขวันที่จัดตั้งสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
จากวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 เปนวันที่ 28 เมษายน 2557
3. หนา ข ขอ 1.4 เผยแพรองคความรูและสรางเครือขายบริการ
วิชาการ ตัวชี้วัดลําดับที่ 5 รอยละของโครงการบริการวิชาการ 1
โปรแกรม 1 บริการวิชาการที่บรรลุเปาหมาย แกไข อยูระหวาง
ดําเนินการ ใหเปน บรรลุ

2
บทที่ 1 สวนนํา

หัวขอ

ขอเสนอแนะหลังการตรวจประเมิน
1. ตรวจสอบตัวสะกด และการเขียนใหถูกตอง
2. ตาราง OP.3 ขอมูลบุคลากร ตรวจสอบขอมูลใหม
3. ตาราง OP.4 กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ปฏิบัติงาน (ดานการเงิน) ควรมีการเพิ่มกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวของดานการเงิน และบัญชี กระทรวงการคลัง และระเบียบ
การเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
0
4. หนาที่ 8 แกไข สูตรคํานวณจาก = x 100 = 0%
0

เปน = x 100 = 0%

องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
กระบวนการพัฒนาแผน
และภาวะผูนําของผูบริหาร

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน

องคประกอบที่ 2
การบริหารจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 2.1 บุคลากรสาย
สนับสนุนไดรบั การพัฒนา

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของ
ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน

ตัวบงชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการ
แกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนา
หนวยงานสูองคกรการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง

2

-

0

ขอเสนอแนะหลังการตรวจประเมิน

1. ตรวจสอบตัวสะกด และการเขียนใหถูกตอง
2. การอางอิงรายงานการประชุม ควรระบุวันที/่ เดือน/ป
และสถานที่ ใหชัดเจน
3. ควรตรวจสอบการอางอิงรายงานการประชุมใหเหมือนกัน
4. ควรตรวจสอบการอางอิงหลักฐานใหสอดคลอง ในแตละ
ประเด็น
5. ควรปรับการเขียนหลักนิติธรรมใหม โดยใหเขียนเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบ ขอบังคับดานการบริการวิชาการ
6. ควรปรับการเขียนหลักความเสมอภาคใหม โดยใหเขียน
เกี่ยวกับความดีความชอบ ของบุคลากรภายในหนวยงาน
7. การอางถึงชองทางการรองเรียนของผูรับบริการ เชน สายตรง
ผูบริหาร ตูแสดงความคิดเห็น ใหนําไปเขียนในหลักความโปรงใส
แทนหลักความเสมอภาค
8. ควรปรับการเขียน จุดที่ควรพัฒนา/ขอแนะนําในการปรับปรุง
ใหม
ควรใหบุคลากรมีการจัดทํารายงานการนําความรูไปใชประโยชน
หลังจากที่ไดรับการอบรมอยางชัดเจน และนําเสนอหัวหนา
หนวยงาน
ควรมีการถอดองคความรูแบบ Tacit ใหเปน Explicit ควบคูกัน
ทั้ง 2 แบบ
1. ควรจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ 2559 ของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
2. ควรปรับโครงการที่นํามาประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสีย่ ง ใหสอดคลองกับแผนบริหารความเสี่ยง
3. ควรจัดทํา RM-5 – RM-7 ใหม
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องคประกอบ

องคประกอบที่ 3
การดําเนินงานตาม
พันธกิจและจุดเนนของ
หนวยงาน

ตัวบงชี้
ขอเสนอแนะหลังการตรวจประเมิน
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงาน
ใหเขียนผลการดําเนินงานใหมทั้งหมด โดยใหสอดคลองกับการ
คุณภาพ
จัดทําคูมือการใหบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการ 1. ควรมีการจัดทําปฏิทินปฏิบตั ิงาน เพื่อเปนการติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินงานของหนวยงาน
2. ควรปรับการเขียนรายงานใหม เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานในขอที่ 3 และ 4
3. หนวยงานควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไก
บริการวิชาการในลักษณะหา
รายได

4.2 การมอบหมายผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป 2559

องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
กระบวนการพัฒนาแผน
และภาวะผูนําของ
ผูบริหาร
องคประกอบที่ 2
การบริหารจัดการ

องคประกอบที่ 3
การดําเนินงานตาม
พันธกิจและจุดเนนของ
หนวยงาน

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ผูรับผิดชอบ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหาร
ทุกระดับของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับ
การพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหนวยงานสูองคกร
การเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ

ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ตัวบงชี้เฉพาะตามจุดเนน
ของสวนงาน

นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
นางสาวพิชญนันท ดอนไพรวัลย
นางวาสนา มณีโชติ
นายขวัญ พิกลุ ทอง

4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูการบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจ
ในปที่ผานมาสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ไดมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
บูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจ ซึ่งทางคณะมีการดําเนินการไดดี มีการถอดองคความรู และเผยแพร
องคความรูดังกลาวผานเว็บไซต ในสวนปการศึกษา 2560 ที่ประชุมไดมีการเสนอใหมีการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจ ในประเด็น การจัดทําการจัดซื้อจัดจาง และ
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)

4
มติที่ประชุม ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจ
ที่ประชุมมีมติใหเลือกการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสํานัก เพื่อใหบุคลากรที่เขาใหม ไดมี
ประสบการณในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และสามารถนําไปใชปฏิบัติจริงไดในตัวบงชี้ที่
รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี เลิกประชุมเวลา 20.00 น.
(นางสาวเกตุแกว สรอยอวม)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

