รายงานการประชุมบุคลากรสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ครั้งที่ 2/2559
วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
----------------------------------------------------------------รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร
รองประธาน
3. อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
รองประธาน
4. นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
กรรมการ
5. นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์
กรรมการ
6. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
7. นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม
กรรมการ
8. นางวาสนา มณีโชติ
เลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานในการประชุม ตรวจสอบเห็ นว่ าบุคลากรประจ าส านั กบริก ารวิช าการและจั ดหารายได้
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558
สานักฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่
4 สิงหาคม 2559 ได้ผลคะแนนการประเมินตนเอง ดังนี้
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
และภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 3 การดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกบริการวิชาการในลักษณะหารายได้
พันธกิจและจุดเน้นของหน่วยงาน
รวมค่าคะแนน
ผลการประเมินตนเอง

คะแนน
5
5
5
5
4
4
4
4
5
41/9
4.55

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 2.3,2.4,2.5 และ 2.6 ปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ในปีการศึกษา 2559
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1.2 แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จานวน 500,000
บาท โดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ทั้งหมด 9 โครงการ ซึ่งมีการยกเลิกโครงการจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จานวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องจากการดาเนินงานซ้าซ้อนกับ
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 2) โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย
บริการวิชาการหรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ 3) โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณะ
ต่างๆ สามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้สานักฯ มีการจัดทาโครงการใหม่เพิ่มขึ้น 1 โครงการ คือ
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โดยมีรายละเอียดโครงการและงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาบุคลากร
- ศึกษาดูงาน
- พัฒนาบุคลากร
2 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
- พัฒนาชุมชนต้นแบบและชุมชนใกล้เคียง
- นาเสนอผลงานร่วมกับชุมชนต้นแบบ
- ติดตามและประเมินผลโครงการ
3 โครงการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
- ดาเนินการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ และจัดเวทีระดม
ความคิด
4 ราชภัฏวิชาการ
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานของการบริการวิชาการในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบและกลุ่มอื่นที่เข้าไปพัฒนา
5 โครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ
- นาเสนอผลงานบริการวิชาการ (ประชาสัมพันธ์ จัดทารายงาน
ติดตามความก้าวหน้า แสดงผลงานและแลกเปลีย่ นเรียนรู้)
6 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
- พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
7 โครงการบริหารสานักงาน
- บริหารสานัก
8 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
- ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
9 โครงการปรับปรุงห้องประชุม
- ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับห้องประชุมสานัก
รวม

มติที่ประชุม รับทราบ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางวาสนา มณีโชติ

20,000
20,000
ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
135,000
50,000
15,000
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี
30,000
อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
20,000
อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
60,000
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี
26,000
นางวาสนา มณีโชติ
30,000
นายขวัญ พิกุลทอง
26,000
นายขวัญ พิกุลทอง
68,000
500,000
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1.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขณะนี้มีหน่วยงานที่มาติดต่อเพื่อขอรับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ จากมหาวิทยาลัยฯ
และทางสานักฯ ได้จัดทีมประเมินให้กับหน่วยงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จานวน 22 หน่วยงาน ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนตาบลคลองแม่ลาย 12. เทศบาลตาบลช่องลม
2. องค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว
13. เทศบาลตาบลไทรงาม
3. เทศบาลตาบลคลองแม่ลาย
14. องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม
4. องค์การบริหารส่วนตาบลลานดอกไม้ 15. องค์การบริหารส่วนตาบลถ้ากระต่ายทอง
5. เทศบาลตาบลเทพนคร
16. เทศบาลตาบลท่ามะเขือ
6. องค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม
17. เทศบาลตาบลปากดง
7. องค์การบริหารส่วนตาบลทรงธรรม
18. เทศบาลตาบลระหาน
8. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้กอง 19. องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยั้ง
9. เทศบาลตาบลประชาสุขสันต์
20. องค์การบริหารส่วนตาบลวังลึก
10. เทศบาลตาบลกลางดง
21. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
11. เทศบาลตาบลคลองพิไกร
22. เทศบาลตาบลทุ่งทราย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การให้เช่าพื้นที่ขายของในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยฯ มีกาหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2559 ซึ่งใน
ปีนี้ฝ่ายจัดหารายได้ มีการกาหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ในการขายของ ดังนี้
1) กาหนดอัตราค่าเช่ารายวันร้านค้าอาหารเครื่องดื่มและอื่นๆ
ร้านละ 100 บาท
2) กาหนดอัตราค่าเช่ารายวันร้านถ่ายรูปด่วนและลูกโป่ง
ร้านละ 200 บาท
3) กาหนดอัตราค่าเช่ารายวันร้านจาหน่ายของที่ระลึก ดอกไม้และตุ๊กตา ร้านละ 1,000 บาท
4) กาหนดอัตราค่าเช่ากรณีเหมาจ่าย 3 วัน
ร้านละ 3,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 การพัฒนาทักษะ การสื่อสาร และการเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมีการกาหนด
ตัวชี้วัดในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คือ บุคลากรต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเข้ารับการ
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ร้อยละ 50 ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมายของหน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม บุคลากรประจาสานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้ ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 19.00-20.00 น. ณ ห้องประชุม สานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได้
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วยโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การแก้ไขรายงานการประเมินตนเองของสานักฯ ตามข้อเสนอแนะหลังการตรวจประเมินภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินภายในมีข้อเสนอแนะหลังการตรวจประเมิน และสานักได้มีการ
ประชุมสรุปผลในวาระที่ 4.1 เรื่องข้อเสนอแนะหลังการตรวจประเมินภายในสานักบริการวิชาการและจัดหา
รายได้ ในการประชุมบุคลากรประจาสานักฯ ครั้งที่ 1/2559 นั้น ขณะนี้ผู้รับผิดชอบในแต่ตัวบ่งชี้ได้ดาเนินการ
แก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2559
จากการประชุมบุคลากรประจาสานักฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวาระที่ 4.2 เรื่องการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนั้น ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกัน
ว่าควรเพิ่มเติมรายชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
กระบวนการพัฒนา
แผน และภาวะผู้นา
ของผู้บริหาร
องค์ประกอบที่ 2
การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 3
การดาเนินงานตาม
พันธกิจและจุดเน้น
ของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ตัวบ่งชี้เฉพาะตามจุดเน้นของส่วนงาน

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วย

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร
นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
นายขวัญ พิกุลทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
นายขวัญ พิกุลทอง
นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประธานขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

แหล่งงบ

1

โครงการสารวจความต้องการรับบริการ
วิชาการ

2

ได้รับอนุมัติ

เบิกจ่าย

แผ่นดิน

50,000

50,000

% การ
เบิกจ่าย
100.00

โครงการสารสนเทศงานบริการวิชาการ

แผ่นดิน

15,000

2,600

17.33

3

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

แผ่นดิน

33,900

33,450

98.67

4

โครงการพัฒนาบุคลากร

แผ่นดิน

40,000

15,705

39.26

- ศึกษาดูงาน

แผ่นดิน

20,000

15,705

78.52

- พัฒนาบุคลากร

แผ่นดิน

20,000

0

0

ผลการดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชี้วัด
(%)
บรรลุ
ดาเนินการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม จากผูร้ ับบริการ
100.00 ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทารูปเล่มความต้องการให้กับ
คณะ/ศูนย์/สานัก เพื่อนาไปจัดทาโครงการบริการวิชาการให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ
บรรลุ
จัดทาป้ายสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
100.00 หมายเหตุ : โครงการจัดทาขึ้นเพื่อจ้างทาระบบสารสนเทศการบริการวิชาการ แต่เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยให้อัตราเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มา จึงไม่ได้ดาเนินการจ้าง
บรรลุ
1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายพันธุ์พืช วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ อาคาร
100.00 เอนกประสงค์หมู่ที่ 10 ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร ให้กับประชาชนหมู่ 10
ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร จานวน 40 คน
2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทาน้ายาล้างจาน วันที่ 17 ธันวาคม 2558
ณ ชุมชนไตรตรึงษ์ หมู่ 4 ให้กับกลุ่มผูส้ ูงอายุ จานวน 30 คน
บรรลุ
100.00
บรรลุ
ศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการและจัดหารายได้ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559
100.00 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
บรรลุ
1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้านการจัดหารายได้ วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2559
100.00 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ ิกิติ์
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/คน

2
งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

แหล่งงบ

5

โครงการบริหารสานักงาน

บ.กศ.

22,000

21,726

% การ
เบิกจ่าย
98.75

6

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์

บ.กศ.

78,000

78,000

100.00

7

โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย
บริการวิชาการ หรือทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

บ.กศ.

100,000

13,850

13.85

8

โครงการราชภัฏวิชาการ

แผ่นดิน

20,000

19,920

99.60

ได้รับอนุมัติ

เบิกจ่าย

ผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชี้วัด
(%)
บรรลุ
100.00
บรรลุ
100.00
บรรลุ
75.00

บรรลุ
100.00

ผลการดาเนินงาน
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบริหารสานักงาน และซ่อมอุปกรณ์
จัดซื้อครุภัณฑ์ชดุ ไมค์และเครื่องเสียงสาหรับใช้ในห้องประชุม
1. จัดกิจกรรมการวางแผนการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่บริการวิชาการ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ ให้กับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ จานวน 30 คน
2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย บริการ
วิชาการ หรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้กับอาจารย์และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จานวน 6 คน
3. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย บริการ
วิชาการ หรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ (สานักงานอธิการบดีหลังเก่า) ให้กับ อาจารย์และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ จานวน 25 คน
หมายเหตุ : ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย 75 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากยังไม่ได้ดาเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม
ร่วมจัดนิทรรศการราชภัฏกาแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12 “พัฒนาท้องถิ่นไทย เทิดไท้ 88
พรรษา วันที่ 28-30 มกราคม 2559 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ฝึกปฏิบัติการทาซาลาเปา
2. ฝึกปฏิบัติการทามะพร้าวเสวย
3. ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช
4. แจกพันธุ์กล้าไม้และพืชผักสวนครัว
5. จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อ.บึงสามัคคี
จ.กาแพงเพชร

3
งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

แหล่งงบ

9

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

แผ่นดิน

100,000

100,000

% การ
เบิกจ่าย
100.00

10

โครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ

แผ่นดิน

70,000

64,736

92.48

528,900

399,987

75.63

รวม

มติที่ประชุม เห็นด้วยตามเสนอ

ได้รับอนุมัติ

เบิกจ่าย

ผลการดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชี้วัด
(%)
บรรลุ
1. จัดกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงโคขุน” วันที่ : 25-26 พฤศจิกายน 2558
100.00 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง จังหวัดกาแพงเพชร ให้กับเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงโค
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง จังหวัดกาแพงเพชรจานวน 30 คน
2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทาดอกไม้จันท์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กาแพงเพชรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนอง
หลวง จานวน 25 คน
3. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทาน้ายาล้างจาน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 .
ณ อาคารเอนกประสงค์ ให้กับกลุม่ ผู้ผลิตปุย๋ อินทรีย์ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ
จ.กาแพงเพชร จานวน 30 คน
4. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายพันธุ์พืช วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ชุมชนไตรตรึงษ์ หมู่ 2 และหมู่ 4 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กาแพงเพชร ให้กับประชาชน
จานวน 80 คน
5. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการคานวณสูตรอาหารสาหรับโคขุน วันที่ 10 มีนาคม
2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กาแพงเพชร ให้กับกลุ่มผูผ้ ลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ จานวน 30 คน
6. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทาน้าพริก วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ชุมชน
ไตรตรึงษ์ หมู่ 4 จ.กาแพงเพชร ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ จานวน 30 คน
บรรลุ
1. สนับสนุนโครงการการบรรยายพิเศษ พ่อ “ฮีโร่คนแรกของลูกชาย” และ “ความรัก
100.00 ครั้งแรกของลูกสาว” วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ ให้กับคณะวิทยาการจัดการ
2. ร่วมจัดโครงการนาเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบตั ิที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน
งานบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม วิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 19 พฤษภาคม
2559 ณ หอประชุมรัตนอาภา
97.50

4
4.2 การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ รอบ 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ประชุมร่วมกันประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ รอบ 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 10
ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงการสารวจความ
ต้องการบริการวิชาการ
2. โครงการสารสนเทศ
งาน บริการวิชาการ
3. โครงการนาเสนอ
ผลงานบริการวิชาการ

2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ (ร้อยละ 30)
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริการวิชาการเป็นที่พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น และชีน้ าแก้ปญ
ั หาที่ตรงกับความต้องการ (ร้อยละ 30)
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม (ร้อยละ 20)
น้าหนัก เป้าหมาย ผลประเมิน
ผู้รวบรวมข้อมูล
ที่
ตัวชี้วดั
ผลการการดาเนินงาน
ผู้ดาเนินการ
2559
และสรุปรายงาน
(ร้อยละ) 59
60
1 ระดับความสาเร็จ
10
4
5
5
1. มีชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ร่วมมือในการให้บริการ
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
ของเสริมสร้าง
ทางวิชาการแก่สังคมและจัดทาแผนบริการวิชาการ 3 ชุมชน
ฝ่ายบริการ
ศักยภาพการบริการ
โดยมี 2 ชุมชนที่มีระบบและกลไกการดาเนินงานแบบ
วิชาการ
วิชาการ
มีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน ได้แก่ ชุมชนไตรตรึงษ์
แก่สังคม
และชุมชนหนองหลวง อีก 1 ชุมชน ดาเนินการแบบมีส่วนร่วมกับ
องค์กรเท่านั้น คือ ชุมชนท่าขุนราม
2. มีการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนและจัดทาระเบียบหลักเกณฑ์
การให้บริการวิชาการ
3. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้จัดทาคู่มือการบริการ
วิชาการจานวน 2 ฉบับ ได้แก่ คู่มือการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ฉบับปี 2558 และคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ด้านการบริการวิชาการ (ฉบับประชาชน)
4. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการบริการวิชาการและจัดหารายได้แบบออนไลน์
ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้จากเว็บไซต์ของสานักฯ
5. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ในโครงการนาเสนอนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่ดขี องหลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน งานบริการ

5
ที่

ตัวชี้วดั

2 จานวนระบบ/กลไก
บริการวิชาการ
วิชาชีพแก่ชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม

น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) 59
60
10

5

5

ผลประเมิน
2559
5

ผลการการดาเนินงาน

ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ดาเนินการ
และสรุปรายงาน

โครงการเชิงกลยุทธ์

วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม วิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา ในวันที่
19 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมรัตนอาภา
1. กลไกการประสานงานการบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
ท้องถิ่น โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ฝ่ายบริการ
ระดับมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการ
วิชาการ
2. กลไกการแสวงหาข้อตกลงความร่วมมือในการบริการวิชาการ
ของชุมชนต้นแบบ
3. ระบบฐานข้อมูลการบริการวิชาการ
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
5. ระบบการสารวจความต้องการในการบริการวิชาการ

3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ (ร้อยละ 30)
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริการวิชาการเป็นที่พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น และชีน้ าแก้ปญ
ั หาที่ตรงกับความต้องการ (ร้อยละ 30)
กลยุทธ์ที่ 1.1.2 พัฒนาบุคลากรเพือ่ พัฒนาการบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ (ร้อยละ 10)
เป้าหมาย ผลประเมิน
ผู้รวบรวมข้อมูล
ที่
ตัวชี้วดั
น้าหนัก
ผลการการดาเนินงาน
ผู้ดาเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์
2559
และสรุปรายงาน
59
60
3 ระดับความสาเร็จ
10
4
5
5
1. บุคลากรได้เข้าร่วมทบทวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก 1. โครงการพัฒนา
ของพัฒนาสมรรถนะ
และกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในวันที่ 14-15
บุคลากร
ของบุคลากรและ
มกราคม 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทบทวนฯ
เพิ่มประสิทธิภาพ
2. บุคลากรของสานักฯ 4 คนได้จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ าน
การปฏิบัติงานเพื่อ
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบและดาเนินงานที่ชัดเจนคนละ 1 งาน
พัฒนาการบริการ
3. สานักฯ ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
วิชาการอย่างมือ
เพื่อพัฒนางานตามหน้าที่รับผิดชอบของการให้บริการบริการ
อาชีพ
วิชาการและการจัดหารายได้ ตามความต้องการของบุคลากร
4. บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทางาน
และพัฒนาทักษะเฉพาะในการให้บริการบริการวิชาการและการ
จัดหารายได้ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 1 มีนาคม

6
ที่

ตัวชี้วดั

น้าหนัก

เป้าหมาย
59
60

ผลประเมิน
2559

ผลการการดาเนินงาน

โครงการเชิงกลยุทธ์

4

2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร และได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้แก่บุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) นางวาสนา มณีโชติ
2) น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี 3) นายขวัญ พิกุลทอง
4) น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์ 5) น.ส.เกตุแก้ว สร้อยอ่วม
5. บุคลากรได้นาความรู้และทักษะของการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างน้อยคนละ
1 งาน
นางวาสนา มณีโชติ นาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดและกรอบของเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่ การดาเนินการ ที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการจัดทา
โครงร่างองค์กร (OP) มาจัดทาโครงร่างองค์กร (OP) ของสานัก
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี นาความรู้จากการศึกษาดูงาน
มาประยุกต์ใช้และพัฒนาการดาเนินงานบริการวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายขวัญ พิกุลทอง นาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
“การปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ”
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ถกู ต้องตามระเบียบของ
หน่วยงาน
น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ นาความรู้จากการศึกษาดูงาน
มาประยุกต์ใช้และพัฒนาการดาเนินงานการจัดหารายได้ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
น.ส.เกตุแก้ว สร้อยอ่วม นาความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์มาทาเว็บไซต์เพือ่ รองรับ
การประเมิน Webometrics มาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของสานัก

ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ดาเนินการ
และสรุปรายงาน

7

โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงการพัฒนา
สมรรถนะการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับการ
วิจัย บริการวิชาการ หรือ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการบริการ
วิชาการ 1 โปรแกรม 1
บริการวิชาการ
3. โครงการบริหาร
สานักงาน

5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 30)
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มปี ระสิทธิภาพ (ร้อยละ 30)
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม (ร้อยละ 10)
เป้าหมาย ผลประเมิน
ผู้รวบรวมข้อมูล
ที่
ตัวชี้วดั
น้าหนัก
ผลการการดาเนินงาน
ผู้ดาเนินการ
2559
และสรุปรายงาน
59
60
4 ระดับความสาเร็จ
10
4
5
3
1. บุคลากรสายสอนมี มคอ.3 หรือ มคอ.5 ที่มีการบูรณาการ
ผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก
ของการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับการวิจยั การบริการวิชาการ หรือ
บริการวิชาการกับ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทุกหลักสูตร
พันธกิจอื่น
2. สานักฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการ
มหาวิทยาลัยและ
จัดการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการวิชาการหรือการทานุ
การนาองค์ความรู้
บารุงศิลปวัฒนธรรมทุกคณะ
ด้านการบริการ
ครั้งที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
วิชาการไปใช้
ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 ธันวาคม
ประโยชน์ต่อสังคม
2558
ครั้งที่ 3 คณาจารย์จากทุกคณะ วันที่ 25 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม
2558
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด วันที่ 23
มีนาคม 2559
3. สานักฯ ได้จัดทาคู่มือการบูรณาการหรือแนวปฏิบัติที่
เผยแพร่สู่หน่วยงาน
4. ยังไม่ได้ดาเนินการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการ
5. ยังไม่ได้ดาเนินการยกย่องชมเชยชมบุคลากรที่มกี าร
บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
หรือการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมที่ส่งผลกับนักศึกษาหรือ
ชุมชนชัดเจน

8
ที่

ตัวชี้วดั

5 ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการ 1
โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการที่บรรลุ
เป้าหมาย

น้าหนัก
10

เป้าหมาย ผลประเมิน
ผู้รวบรวมข้อมูล
ผลการการดาเนินงาน
ผู้ดาเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์
2559
และสรุปรายงาน
59
60
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คานวณจากจานวนโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการบรรลุ
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ 1. โครงการบริการ
50
60
97.73 เป้าหมาย เปรียบเทียบกับจานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
ฝ่ายบริการ
วิชาการ 1 โปรแกรม 1
สูตร = โครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย X 100
วิชาการ
บริการวิชาการ
จานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
86
=  100
88

= 97.73

6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 30)
เป้าประสงค์ที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มปี ระสิทธิภาพ (ร้อยละ 30)
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม (ร้อยละ 10)
เป้าหมาย ผลประเมิน
ผู้รวบรวมข้อมูล
ที่
ตัวชี้วดั
น้าหนัก
ผลการการดาเนินงาน
ผู้ดาเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์
2559
และสรุ
ปรายงาน
59
60
6 ระดับความสาเร็จของ 10
4
5
5
1. มหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ผู้อานวยการ - รอง
1. โครงการศูนย์เรียนรู้
การเสริมสร้าง
มีศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกร
ผู้อานวยการฝ่าย เศรษฐกิจพอเพียง
ศักยภาพชุมชนตาม
ทฤษฏีใหม่ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชน
บริการวิชาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ทั่วไป จานวน 1 แห่ง
- มหาวิทยาลัย
พอเพียง
2. ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกร
ราชภัฏ
ทฤษฏีใหม่ ซึ่งมีกิจ
กาแพงเพชร
กรรมเรียนรู้ ได้แก่ การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผักไร้ดิน
แม่สอด
การทาปุ๋ยชีวภาพ และการสาธิตการผลิตพลังงานทดแทน
3. จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เรื่อง “ความท้าท้าย
ของเกษตรกรในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ท่ามกลางบริบทการ
เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
โดยมีตัวแทนเกษตรกรในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเข้าร่วมประมาณ
100 คน ซึ่งจัดร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า

9
ที่

ตัวชี้วดั

น้าหนัก

เป้าหมาย
59
60

ผลประเมิน
2559

ผลการการดาเนินงาน

ผู้รวบรวมข้อมูล
ผู้ดาเนินการ
และสรุปรายงาน

โครงการเชิงกลยุทธ์

ธกส.จังหวัดตาก
4. มีชุมชนบ้านพะกา ตาบลด่านแม่ละเมา อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก โดยคุณนิตยา ยอดอรทัย ได้เข้ามาเยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้ฯ และนาแนวคิดที่ได้ไปปฏิบัติตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. มีการมอบรางวัลยกย่องชมเชยให้กับตัวแทนของชุมชนทีไ่ ด้
นาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงการบริหาร
สานักงาน
2. โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้ (ร้อยละ 30)
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการสูญเสีย และเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 30)
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการรายได้จากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ (ร้อยละ 10)
เป้าหมาย ผลประเมิน
ผู้รวบรวมข้อมูล
ที่
ตัวชี้วดั
น้าหนัก
ผลการการดาเนินงาน
ผู้ดาเนินการ
2559
และสรุปรายงาน
59
60
7 ระดับความสาเร็จ
10
4
5
4
1. ฝ่ายจัดหารายได้ ได้จัดทาแนวปฏิบัติส่งเสริมการจัด
ผู้อานวยการ รองผูอ้ านวยการ
ของการบริหาร
กิจกรรมการจัดหารายได้จากทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยที่
ฝ่ายจัดหารายได้
จัดการรายได้จาก
สนอง ในรูปแบบการจัดหารายได้ทหี่ ลากหลาย ได้แก่ การขอใช้
ทรัพยากรภายใน
บริการห้องประชุม ระเบียบการเช่าพื้นที่ ระเบียบและเงื่อนไข
มหาวิทยาลัย
การเช่าครุยรับปริญญา เป็นต้น
2. ฝ่ายจัดหารายได้ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยการ
ประชาสัมพันธ์เนื่องในงานวิชาการต่างๆ และจัดทาสารสนเทศ
ในระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของสานักฯ
3. ฝ่ายจัดหารายได้ มีกิจกรรมทีจ่ ัดหารายได้จากทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การขอใช้บริการห้องประชุม ระเบียบ
การเช่าพื้นที่ ระเบียบและเงื่อนไขการเช่าชุดครุยปริญญา ร้านค้า
สหกรณ์ น้าดื่ม KPRU เป็นต้น
4. ยังไม่ได้ดาเนินการประเมินความสาเร็จของจัดการรายได้

10

8

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพือ่ สร้างรายได้ (ร้อยละ 30)
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการสูญเสีย และเกิดประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 30)
กลยุทธ์ที่ 3.1.2 ปรับกระบวนการการบริหารจัดการการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 10)
เป้าหมาย ผลประเมิน
ผู้รวบรวมข้อมูล
ที่
ตัวชี้วดั
น้าหนัก
ผลการการดาเนินงาน
ผู้ดาเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์
2559
และสรุปรายงาน
59
60
8 ระดับความสาเร็จ
10
4
5
4
1. ฝ่ายจัดหารายได้ ได้จัดทาแนวปฏิบัติส่งเสริมการจัด
ผู้อานวยการ รองผูอ้ านวยการ 1. โครงการบริหาร
ของการปรับ
กิจกรรมการจัดหารายได้จากทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยใน
ฝ่ายจัดหารายได้ สานักงาน
กระบวนการการ
ระบบออนไลน์
บริหารจัดการจัดหา
2. ฝ่ายจัดหารายได้ มีการดาเนินกิจกรรมตามกระบวนการ
รายได้ของ
บริหารจัดการตามระบบบริหารจัดการการจัดหารายได้และจัดทา
มหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และรูปแบบ การจัดหารายได้ทเี่ กิดประสิทธิผล
โดยผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ในระดับดี และเป็นที่ยอมรับของคนในจังหวัด เนื่องจากสมดุล
กับคุณภาพและราคาการให้บริการ
3. สานักฯ พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรการ
บริการวิชาการ อาคารและพื้นทีท่ ี่สามารถสร้างรายได้ครอบคลุม
การให้บริการ
4. สานักฯ ได้จัดทาข้อมูลออนไลน์ เพือ่ ความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ประชาชนภายนอก อยูบ่ นเว็บไซต์ของสานักฯ
5. ยังไม่ได้ดาเนินการประเมินความสาเร็จของจัดการรายได้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพือ่ สร้างรายได้ (ร้อยละ 30)
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการสูญเสีย และเกิดประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 30)
กลยุทธ์ที่ 3.1.3 พัฒนาสินค้าของชุมชนและมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 10)
เป้าหมาย ผลประเมิน
ผู้รวบรวมข้อมูล
ที่
ตัวชี้วดั
น้าหนัก
ผลการการดาเนินงาน
ผู้ดาเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์
2559
และสรุปรายงาน
59
60
9 ระดับความสาเร็จ
10
4
5
4
1. สานักฯ มีความร่วมมือกับกลุม่ ประชาชน/ SMEs ในการ
ผู้อานวยการ รองผูอ้ านวยการ 1. โครงการบริหาร
ของการพัฒนาสินค้า
พัฒนาสินค้า ของชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มข้าวไรซ์เบอร์รี่
ฝ่ายจัดหารายได้ สานักงาน
ของชุมชนและ
ชมรมคนรักแม่ จังหวัดกาแพงเพชร ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวย
มหาวิทยาลัย
ผลิตภัณฑ์น้าสมุนไพร ผลิตภัณฑ์กระยาสารท ผลิตภัณฑ์ซาลาเปา
กลุ่มแม่บา้ นหนองหลวง ผลิตภัณฑ์ มะนาวดอง กลุ่มผู้ปลูกมะนาว
อ.ขาณุวรลักษบุรี เป็นต้น
2. สานักฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยา การจัดการ
3. ฝ่ายจัดหารายได้ ดาเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สินค้าของชุมชนและมหาวิทยาลัยเนื่องในงานราชภัฏวิชาการ
2559
4. มีสินค้าของชุมชนและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่ดาเนินการต่อเนื่อง เช่น ปากกา พวงกุญแจ
นาฬิกา ที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
5. ยังไม่ได้ดาเนินการประเมินความสาเร็จการพัฒนาสินค้า

12

มติที่ประชุม เห็นด้วยตามที่ร่วมกันพิจารณา

โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ
2. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม
3. โครงการราชภัฏ
วิชาการ

10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ วิชาชีพของมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอก (ร้อยละ 10)
เป้าประสงค์ที่ 4.1 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ร้อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 เสริมสร้างระบบและกลไกการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการวิชาชีพ (ร้อยละ 10)
เป้าหมาย ผลประเมิน
ผู้รวบรวมข้อมูล
ที่
ตัวชี้วดั
น้าหนัก
ผลการการดาเนินงาน
ผู้ดาเนินการ
2559
และสรุปรายงาน
59
60
10 ระดับความสาเร็จ
6
4
5
4
1. มีการประสานความร่วมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก
ของเสริมสร้างระบบ
ที่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานภายใน
และกลไกการสือ่ สาร
มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน
และการสร้าง
2. สานักฯ ได้จัดกิจกรรมนาเสนอผลงานการประยุกต์ใช้ความรู้
เครือข่ายการบริการ
ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ
วิชาการวิชาชีพ
ร่วมกับสานักประกันคุณภาพ สานักวิจัยและพัฒนา และสานัก
ศิลปวัฒนธรรม (Best Practice)
3. สานักฯ ได้มีประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หรืออบรมองค์ความรู้
จากการบริการวิชาการต่อหน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่าย ในรูป
ของจดหมายข่าว และประชาสัมพันธ์ออนไลน์บนเว็บไซต์ของ
สานักฯ อย่างต่อเนื่อง
4. สานักฯ ได้ติดตามการนาองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ
วิชาชีพไปสู่การนาไปใช้ประโยชน์ของเครือข่ายดังปรากฏใน
รายงานผลการบริการวิชาการ
5. ยังไม่ได้ดาเนินการประเมินผลการบรรลุเป้าหมายของการ
เสริมสร้างระบบและกลไกการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย
11 จานวนเครือข่าย
4
2
4
4
มีเครือข่ายความร่วมมือ จานวน 4 เครือข่าย คือ
ความร่วมมือกับ
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
หน่วยงานภายนอก
1. องค์การบริหารส่วนตาบลไตรตรึงษ์ ()
2. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
3. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าขุนราม
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไตรตรึงษ์

4.3 แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล ชี้แจงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของสานักฯ ให้กับ
บุคลากรรับทราบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและโครงการ ดังนี้
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของเสริมสร้าง
ศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ 1
โปรแกรม 1 บริการวิชาการที่บรรลุ
เป้าหมาย
3. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่
พัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
4. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
5. ระดับความสาเร็จของพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการ
อย่างมืออาชีพ
6. ระดับความสาเร็จของการบูรณาการ
บริการวิชาการกับพันธกิจ
7. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณากับพันธกิจและมีการวางแผน
หรือแนวทางที่จะนาไปใช้ประโยชน์
8. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
ชุมชนต้นแบบให้มีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้
9. จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่มีการสร้าง
รายได้
10. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการ
รายได้จากการทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัย
11. ระดับความสาเร็จของการจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัย

โครงการ
1. โครงการบริหารสานักงาน
2. โครงการสารวจความต้องการบริการวิชาการ
3. โครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ
4. ราชภัฏวิชาการ
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
6. โครงการปรับปรุงห้องประชุม

ผู้รับผิดชอบ
นางวาสนา มณีโชติ
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี
อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
นายขวัญ พิกุลทอง
นายขวัญ พิกุลทอง

7. โครงการพัฒนาบุคลากร

นางวาสนา มณีโชติ
นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม

8. โครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการ ผศ.ชาลี ตระกูล
วิชาการ
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

8. โครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการ
9. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
10. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
6. โครงการปรับปรุงห้องประชุม
11. โครงการจัดหารายได้
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
(อาคารน้าเพชร)
- หน่วยบริการห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ
- หน่วยบริการชุดครุยปริญญา
- ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
- โรงอาหารและบริหารพื้นที่เพือ่ ประกอบธุรกิจ
- น้าดื่มเพชรราชภัฏ

นายขวัญ พิกุลทอง
นายขวัญ พิกุลทอง
อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
นายขวัญ พิกุลทอง
น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพวัลย์

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนที่กาหนด

2
4.4 การวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสานัก
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการกศึกษา นาเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสานักฯ ในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน และภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ตัวบ่งชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
(ปีงบประมาณ)

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเชื่อมโยง/
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน ทั้งนี้การพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน
2. มีการนาแผนกลยุทธ์พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจาปี
พร้อมกาหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และปฏิบัติราชการ
ประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนทั้งสองไปสู่บุคลากรทุกระดับ
ภายในหน่วยงาน
3. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และมีการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
หน่วยงานและคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อ
พิจารณา
5. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจาหน่วยงานไป
ประกอบการพิจารณาการดาเนินงานระหว่างปี และ/หรือ
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป

รายงาน
ผู้บริหาร

กรรมการบริหาร

บุคลากร


การประชุม
กรรมการประจาสานัก




อื่นๆ




หลักฐาน
แผนกลยุทธ์

1. แผนกลยุทธ์
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
3. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
4.คารับรองการปฏิบัติราชการ
(A2)







1. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
2. รายงานผลการดาเนินงาน
(รายไตรมาส) 2 ครั้ง







ประเมินแผนกลยุทธ์ 1 ครั้ง





1. แผนการปรับปรุงการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
2. รายงานการปรับปรุงการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

3
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์มาตรฐาน

1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน
(ปีการศึกษา)

1. ผู้บริหารดาเนินการกาหนดวิสัยทัศน์และถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน
2. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมา ภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการ ที่คานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยอธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
3. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและ
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน โดยประเมินเป็นบุคคล
ประจาหน่วยงาน
4. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหาร
หน่วยงาน โดยผู้ประเมินเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลของสถาบัน
5. ผู้บริหารนาผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 ไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานของตน

รายงาน
ผู้บริหาร

กรรมการบริหาร

บุคลากร

การประชุม
กรรมการประจาสานัก

อื่นๆ


หลักฐาน
คารับรอง

การประเมินผู้บริหาร
รายงานการประเมินโดย
มหาวิทยาลัยฯ


องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์มาตรฐาน

2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการเพิ่มพูน
การพัฒนา
ความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน (5
(ปีการศึกษา)
คะแนน)

รายงาน
ผู้บริหาร


กรรมการบริหาร

บุคลากร


การประชุม
กรรมการประจาสานัก

อื่นๆ

หลักฐาน
1. แผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน
2. แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล
3. รายงานผลการพัฒนา
บุคลากร และการนาไปใช้
ประโยชน์
4. ผอ. ลงนามรับรองและให้
ข้อเสนอแนะ

4
ตัวบ่งชี้
2.2 การบริการวิชาการแก่
สังคม
(ปีงบประมาณ)

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการของ
ชุมชน และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสภาบัน

การประชุม
รายงาน
ผู้บริหาร กรรมการบริหาร บุคลากร กรรมการประจาสานัก


2. มีโครงการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนบริการวิชาการของสถาบัน และความ
ต้องการของชุมชน โดยกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. มีการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
บริการวิชาการในข้อ 2 และนาเสนอผู้บริหารหน่วยงาน
และคณะกรรมการหน่วยงานเพื่อพิจารณา
5. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ในปีถัดไป

อื่นๆ

-กรรมการบริการ
วิชาการ

-กรรมการบริการ
วิชาการ
-กบ.
-สภามหาวิทยาลัย

หลักฐาน
1. รายงานการสารวจความ
ต้องการรับบริการวิชาการ
2. การระดมความคิดเห็น
แผนบริการวิชาการ ระดับ
มหาวิทยาลัย

รายงานผลการดาเนินงานการ
บริการวิชาการ






5
ตัวบ่งชี้
3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม (ระดับมหาวิทยาลัย)

เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2. จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ1
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมี
ความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจานวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมด
ของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ

การประชุม
กรรมการบริการฯ
กบ.







สภามหาวิทยาลัย




หลักฐาน

1. แผนบริการวิชาการ
1. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ
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ตัวบ่งชี้
2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์กรการเรียนรู้
(ปีการศึกษา)

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)
เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดตี ามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบ่ ุคคลกลุม่ เป้าหมายที่
กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit
Knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่มมี าปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

รายงาน
ผู้บริหาร

การประชุม
กรรมการบริหาร บุคลากร กรรมการประจาสานัก




หลักฐาน

อื่นๆ
แผน KM

แผน KM

1. องค์ความรู้ Tacit
2. องค์ความรู้ Expicit
3. แนวปฏิบัติที่ดี

องค์ความรู้ Expicit

1. องค์ความรู้ Tacit
2. องค์ความรู้ Expicit
3. การติดตามการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์มาตรฐาน

2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
(ปีงบประมาณ)

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหาร
ความเสีย่ ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของ
หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ ง และปัจจัยเสี่ยง
อันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง และดาเนินงาน
ตามแผน โดยผลจากการดาเนินตามแผนต้องส่งผลให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
5. มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจาหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

การประชุม
รายงาน
ผู้บริหาร กรรมการบริหาร บุคลากร กรรมการประจาสานัก




1. คาสั่งแต่งตั้ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. แผนบริหารความเสี่ยง
2. RM1
3. WP1,WP2
4. ปย.1,ปย.2
1. RM2
2. RM2-1
RM3





หลักฐาน

อื่นๆ







1. RM.4
2. RM.5







แผนบริหารความเสี่ยง

8
รายงาน
การประชุม
ผู้บริหาร กรรมการบริหาร บุคลากร กรรมการประจาสานัก

2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ 1. มีการออกแบบ จัดทาหรือทบทวนกระบวนงานหลักที่
(ปีการศึกษา)
สาคัญของหน่วยงาน โดยต้องนากระบวนงานหลักที่
ออกแบบไปปฏิบัติ

2. มีการจัดทาคูม่ ือปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักของ
หน่วยงาน

3. มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักในคู่มือปฏิบัติงาน
หากเกิดการเปลีย่ นแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการหลักตามความต้องการของผู้รับบริการ
หรือมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติงาน

4. มีการจัดการความรู้ภายในองค์กรเพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหาที่พบเจอในระหว่างการปฏิบัติงาน

5. มีการนาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบตั ิ
หรือมีแนวปฏิบตั ิที่ดี หรือมีนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สร้างความพึงพอใจให้ผู้รบั บริการ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์มาตรฐาน

อื่นๆ

หลักฐาน

คู่มือปฏิบัติงาน

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์มาตรฐาน

2.6 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
(ปีการศึกษา)

1. มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน

รายงาน
ผู้บริหาร

กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม เห็นด้วยตามที่เสนอ









หลักฐาน

1. รายงานผลการปรับปรุงการ
ทางาน
2. การประเมินแผนกลยุทธ์





อื่นๆ

1. ระบบกลไก
2. นโยบาย
3. แผนประกัน
4. คู่มือการประกัน
5. คาสั่งผู้ปฏิบัติงาน
6. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
7. รายงานการประเมินตนเอง
8. แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
1. หนังสือเชิญเป็นผู้ตรวจการ
ประกันคุณภาพภายใน
2. คาสั่งผู้ปฏิบัติงาน
3. รายงานการประเมินตนเอง
1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
2. รายงานการประเมินตนเอง
8. แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ



2. มีการกาหนดนโยบายหรือให้ความสาคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
3. มีการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ กากับ
ติดตามการดาเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทารายงานประเมินตนเองประจาปี (SAR)
เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน 3) การนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนาผลการดาเนินงานหน่วยงาน
4. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้เกิดการคงไว้หรือพัฒนาผล
การดาเนินตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
5. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน หรือการเพิ่มเติม
เกณฑ์มาตรฐานเฉพาะหน่วยงาน
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรมร่วมกัน

บุคลากร


การประชุม
กรรมการประจาสานัก





KM ด้านประกันคุณภาพ

4.5 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2558
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ได้ผลดังนี้
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

1. การติดตามผลการดาเนินงาน 1. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ตามตัวชี้วัดควรเป็น ปีเดียวกัน ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (6 เดือน)
2. นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (6 เดือน)
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน
3. นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (6 เดือน)
ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12 เดือน)
5. นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12 เดือน)
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน
6 นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12 เดือน)
ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
2. การประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์ควรประเมินรอบ
12 เดือน

3. ควรออกแบบระบบกลไก
การบริหารจัดการเรื่องของการ
จัดหารายได้จากทรัพย์สิน

1. ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12 เดือน)
2. นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12 เดือน) ต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน
3. นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12 เดือน) ต่อ
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน
1. จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
2. ประสานงานคณะ เพื่อให้จัดทากิจกรรม เพื่อจัดหารายได้
3. จัดทาฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ห้องประชุม อาคาร
น้าเพชร น้าดื่ม KPRU เป็นต้น

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2559

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

9 ก.พ. 59

9 ก.พ. 59

9 ก.พ. 59

9 ก.พ. 59

10 มี.ค. 59

10 มี.ค. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

14 ก.ย. 59

14 ก.ย. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
14 ก.ย. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

14 ก.ย. 59

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

6 ต.ค. 59

6 ต.ค. 59

14 ก.ย. 59

14 ก.ย. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
14 ก.ย. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

14 ก.ย. 59

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

6 ต.ค. 59

6 ต.ค. 59

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

เม.ย. 60
4 ต.ค. 59
มิ.ย. 59

มิ.ย. 60
4 ต.ค. 59
มิ.ย. 59

อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
นายขวัญ พิกุลทอง
น.ส.พิชญนันท์
ดอนไพวัลย์

2

กาหนดตัวชี้วัดด้านการจัดหารายได้ในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการจัดหารายได้
2. จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่มีการสร้างรายได้
3. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการรายได้จากการ
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
4. ระดับความสาเร็จของการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

4. การทาแผนปี 2560 ควรมี
ตัวชี้วัดที่สามารถเชื่อมโยงการ
จัดหารายได้

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2559

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

16 พ.ค. 59

17 พ.ค. 59 อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
นายขวัญ พิกุลทอง
น.ส.พิชญนันท์
ดอนไพวัลย์

ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับหน่วยงาน

การเขียนรายงานหลัก
ธรรมาภิบาล เรื่องหลักภาวะ
รับผิดชอบ ให้เขียนแยกตาม
พันธกิจของหน่วยงานให้ชัดเจน

เขียนผลการดาเนินงานหลักธรรมาภิบาล เรื่องหลักภาวะ
รับผิดชอบแยกตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจน ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

ส.ค 60

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2559

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ส.ค. 60

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

ตัวบ่งชี้ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

1. ควรมีการติดตาม และจัดทา
รายงานสรุปผลการนาองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงาน
ประจาหรืองานอื่น ๆ เพื่อให้เกิด
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง
2. ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนา และเพิม่ พูนความรู/้
ประสบการณ์ที่ตรงกับสายงาน
และหน้าที่ที่รับผิดชอบมากขึ้น

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2559

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

จัดทาสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ พัฒนา
ทักษะของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน

20 ก.ย. 59

22 ก.ย. 59 นางวาสนา มณีโชติ

จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ตามงานทีร่ ับผิดชอบ

ต.ค. 59

น.ส.เกตุแก้ว สร้อยอ่วม

มิ.ย. 60

นางวาสนา มณีโชติ
น.ส.เกตุแก้ว สร้อยอ่วม

3
ตัวบ่งชี้ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้
(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

1. ในการกาหนดขั้นตอนการ
จัดทาแผนการจัดการความรู้
ควรปรับขั้นตอนเป็น 6 ขั้นตอน
ตามนิยามของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สกอ.
2. ควรมีการติดตามการนาองค์
ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดไี ป
ปรับใช้ในการปฏิบัติจริง

จัดทาขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดการความรู้ตามรูปแบบ
ของ สกอ.

ก.ย. 59

ติดตามการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

มี.ค. 60

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2559

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ก.ย. 59

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

มี.ค. 60

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

1. ควรมีคาสั่งแต่งตั้ง
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
โดยเฉพาะ โดยกาหนดหน้าที่
ของคณะกรรมการให้ชัดเจน
ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การกากับให้มีการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง ติดตามให้มี
การดาเนินการตามแผนบริหาร
ความเสีย่ ง เป็นต้น ทั้งนี้อาจมี
การผนวกคณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในให้เป็น
คาสั่งชุดเดียวกันเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้ผนวกงาน 2
งานนี้ไว้แล้ว

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2559

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

22 ส.ค. 59

22 ส.ค. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

4

1. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ ง (RM5) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ ง (RM5) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อ
คณะกรรมการประจาสานัก
3. นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาสานัก
มาประกอบการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2. ควรมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง RM5 และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการประจาสานักฯ
และนาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาสานักฯ ไป
เป็นประเด็นในการบริหารความ
เสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2560
ต่อไป

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2559

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

15 ส.ค. 59

15 ส.ค. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

6 ต.ค. 59

6 ต.ค. 59

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

17 ต.ค. 59

18 ต.ค. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

1. ควรเขียนรายงานผลการ
ดาเนินงานและหลักฐานให้มี
ความสอดคล้องกัน
2. ควรมีการกากับ ติดตามการ
ดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ โดยอาจจัดทาเป็น
ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน เพื่อช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถติดตาม และ
ควบคุมการดาเนินงานได้ง่ายขึ้น
3. ควรมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ศูนย์ สานักต่าง ๆ เพื่อให้
บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2559

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ปรับการเขียนรายงานผลการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
หลักฐาน

5 ส.ค. 59

5 ส.ค. 59

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ก.ย. 59

ก.ย. 59

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ

มี.ค. 60

มี.ค. 60

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

5
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกบริการวิชาการในลักษณะจัดหารายได้

ควรมีการจัดทาสรุปรายงาน
แนวทางหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอันเกิดจากผลการ
ดาเนินงานตามพันธกิจ เพื่อให้
เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป

ถอดองค์ความรู้กระบวนการบริหารจัดการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ

ม.ค. 60

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

4) วันสิ้นสุด
ดาเนินการ

2) โครงการกิจกรรม/
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2559

3)วันเริ่ม
ดาเนินการ

1) ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ม.ค. 60

อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
นายขวัญ พิกุลทอง
น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์

4.6 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปีการศึกษา 2559
บุคลากรของสานักฯ นาเสนอแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
นางวาสนา มณีโชติ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจางานบริการวิชาการ
ระดับความรู/้ สมรรถนะ
ภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ

สมรรถนะทีจ่ าเป็น

งานนโยบายและแผน
- ความสามารถด้านการจัดทาแผน
งานธุรการและสารบรรณ - ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์

งานการเงิน-บัญชี

งานพัสดุและครุภัณฑ์

งานเลขานุการ

อืน่ ๆ

- ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบสานักนายก
รัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพิม่ เติม
- ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบ
3DGF
- ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และ
ระเบียบวิธที างการเงิน
- ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบ
3DGF
- ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
- ความสามารถด้านการจัดการประชุม
- ความสามารถด้านการจดบันทึกการประชุม
- ความสามารถด้านการสรุปรายงานการประชุม
- ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ระดับที่
คาดหวัง
4
5
5

4

ระยะเวลาในการพัฒนา (ปีการศึกษา)

แหล่งเรียนรู้และพัฒนา

ผล
2559
2560
2561
วิธีการพัฒนา
แผนการพัฒนา
ภายใน ภายนอก
ประเมิน
เริ่มต้น-สิ้นสุด เริ่มต้น-สิ้นสุด เริ่มต้น-สิ้นสุด
ตนเอง
3
T,SL,OJT
1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62 
 - อบรมเกีย่ วกับการจัดทาแผน ปีละ 1ครั้ง
4
T,SL,OJT
1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62 
- อบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ปฏิบตั งิ านในสานักงาน ปีละ 1 ครั้ง
5
SL,OJT
1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62 
- ศึกษาเกีย่ วกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ปีละ 2 ครั้ง
4
T, SL,C,OJT 1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62 
- อบรมการใช้ระบบ 3DGF ในเรื่องการเงิน
หรือศึกษาหลักเกณฑ์และระเบียบวิธที างการเงิน
ของมหาวิทยาลัยฯ ปีละ 2 ครั้ง

5

4

T, SL,C,OJT 1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62



- อบรมการใช้ระบบ 3DGF ในเรื่องพัสดุ ครุภัณฑ์
หรือศึกษา ระเบียบงานพัสดุ ครุภัณฑ์
ของมหาวิทยาลัยฯ ปีละ 2 ครั้ง

5

5

SL,C,OJT

1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62



4

3

T,SL,M

1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62



- ศึกษาการเข้าร่วมประชุมในที่ตา่ ง ๆ ฝึกทักษะ
การจดบันทึก การประชุม ฝึกทักษะการสรุปรายงาน
การประชุม ปีละ 2 ครั้ง
- ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ปีละ 1ครั้ง
- เข้าทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ปีละ 1 ครั้ง



2
นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประจางานบริการวิชาการ
ระดับความรู/้ สมรรถนะ

ภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ
งานนโยบายและแผน
งานธุรการและสารบรรณ

งานการเงิ น-บัญชี

งานพัสดุและครุภัณฑ์

งานบริการวิชาการ
งานฝึกอบรม
อืน่ ๆ

สมรรถนะทีจ่ าเป็น

ระดับที่
คาดหวัง

- ความสามารถด้านการจัดทาแผน
- ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบสานักนายก
รัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพิม่ เติม
- ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบ
3DGF
- ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และ
ระเบียบวิธที างการเงิ น
- ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบ
3DGF
- ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
- ความสามารถด้านการประสานงาน
- ความสามารถด้านการจัดอบรม
- ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

5
5

5

ระยะเวลาในการพัฒนา (ปีการศึกษา)

แหล่งเรียนรู้และพัฒนา

ผล
2559
2560
2561
วิธีการพัฒนา
แผนการพัฒนา
ภายใน ภายนอก
ประเมิน
เริ่มต้น-สิ้ นสุด เริ่มต้น-สิ้ นสุด เริ่มต้น-สิ้ นสุด
ตนเอง
3
T,SL,OJT
1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62 
- อบรมเกีย่ วกับการจัดทาแผน ปีละ 1ครั้ง
5
SL,OJT
1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62 
- ศึกษาเกีย่ วกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ปีละ 2 ครั้ง
4
T, SL,C,OJT 1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62 
- อบรมการใช้ระบบ 3DGF ในเรื่องการเงิ น
หรือศึกษาหลักเกณฑ์และระเบียบวิธที างการเงิ น
ของมหาวิทยาลัยฯ ปีละ 2 ครั้ง

5

4

T, SL,C,OJT 1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62



- อบรมการใช้ระบบ 3DGF ในเรื่องพัสดุ ครุภัณฑ์
หรือศึกษา ระเบียบงานพัสดุ ครุภัณฑ์
ของมหาวิทยาลัยฯ ปีละ 2 ครั้ง

5
5
4

4
4
3

T, SL
1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62
T, SL,C,OJT 1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62
T,SL,M
1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62





- ศึกษาดูงาน ฝึกทักษะการประสานงาน ปีละ 2 ครั้ง
- ศึกษาเกีย่ วกับการจัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง
- ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ปีละ 1ครั้ง
- เข้าทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ปีละ 1 ครั้ง




3
นายขวัญ พิกุลอง

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจางานจัดหารายได้

ระดับความรู/้ สมรรถนะ
ระยะเวลาในการพัฒนา (ปีการศึกษา)
แหล่งเรียนรู้และพัฒนา
ภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ
สมรรถนะทีจ่ าเป็น
แผนการพัฒนา
ระดับที่
ผล วิธีการพัฒนา
2559
2560
2561
ภายใน
ภายนอก
คาดหวัง ประเมิน
เริ่มต้น-สิ้ นสุด เริ่มต้น-สิ้ นสุด เริ่มต้น-สิ้ นสุด
งานธุรการและสารบรรณ - ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เบื้องต้น
5
4 T,SL,OJT 1/6/59-31/5/601/6/60-31/6/611/6/61-31/6/62 
- อบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
ปฏิบตั งิ านในสานักงาน ปีละ 1 ครั้ง
- ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบสานักนายก
5
5 SL,OJT
1/6/59-31/5/601/6/60-31/6/611/6/61-31/6/62 
- อบรมเกีย่ วกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
รัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
งานสารบรรณ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ที่แก้ไขเพิม่ เติม
ปีละ 2 ครั้ง
งานการเงิ น
- ทักษะความเข้าใจเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และ
5
4 T, SL,C,OJT 1/6/59-31/5/601/6/60-31/6/611/6/61-31/6/62 
- ศึกษาหลักเกณฑ์และระเบียบวิธที างการเงิ น
ระเบียบวิธที างการเงิ น ของมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยฯ ปีละ 2 ครั้ง
งานบริการห้องประชุม
- ทักษะและความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ
5
5 T,J, SL,C,OJT 1/6/59-31/5/601/6/60-31/6/611/6/61-31/6/62 
- ศึกษาเกีย่ วกับระเบียบการรับ-จองห้องประชุม
มหาวิทยาลัยฯ
ห้องประชุมสัมมนาและห้องจัดเลี้ยง กับหน่วยงานภายใน
สาหรับบุคลากรภายในและภายนอก
และภายนอก
- ศึกษาเกีย่ วกับงานจัดหารายได้ เพือ่ การบริหาร
จัดการพืน้ ที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้
งานโรงอาหารและบริหาร - ทักษะและความรู้ความเข้าใจในการให้บริการเช่าพืน้ ที่
5
5 T,J, SL,C,OJT 1/6/59-31/5/601/6/60-31/6/611/6/61-31/6/62 
- ศึกษาเกีย่ วกับงานจัดหารายได้ เพือ่ การบริหาร
พืน้ ที่เพือ่ ประกอบธุรกิจ จาหน่ายอาหารและเครื่องดืม่ ตลอดจนพืน้ ที่อนื่ ๆ
จัดการพืน้ ที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้
ในเชิงธุรกิจ
งานสวัสดิการ
- ความรู้เกีย่ วกับระเบียบและขั้นตอนการให้บริการยืม-คืน
5
5 J, SL,C,OJT 1/6/59-31/5/601/6/60-31/6/611/6/61-31/6/62 
- ศึกษาหลักเกณฑ์และระเบียบวิธกี ารขอใช้งาน
อุปกรณ์งานสวัสดิการ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
สวสดิการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ
- ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษ
5
3 J, SL,C,OJT 1/6/59-31/5/601/6/60-31/6/611/6/61-31/6/62 
- เข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษปีละ 1 ครั้ง
- เข้าทดสอบภาษาอังกฤษปีละ 1 ครั้ง

4
นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจางานจัดหารายได้
ระดับความรู/้ สมรรถนะ
ภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ

งานบริการชุดครุยปริญญา

ผล
ระดับที่
ประเมิน
คาดหวัง
ตนเอง
ทักษะความสามารถในการให้บริการงานบริการชุดครุยปริญญา 5
5
สมรรถนะทีจ่ าเป็น

ระยะเวลาในการพัฒนา (ปีการศึกษา) แหล่งเรียนรู้และพัฒนา
วิธีการ
พัฒนา
J,SL

2558

2559

2560

เริ่มต้น-สิ้ นสุด เริ่มต้น-สิ้ นสุด เริ่มต้น-สิ้ นสุด

ภายใน ภายนอก

แผนการพัฒนา

1/8/58-31/10/58 1/4/59-31/10/59 1/8/58-31/10/58



ศึกษาจากการปฏิบตั งิ านและแหล่งการเรียนรู้อนื่ ๆ

ทักษะการสื่อสารเพือ่ งานบริการและการติดต่อประสานงาน
ทักษะคอมพิวเตอร์และพิสทู ธ์ตวั อักษร
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
งานร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ ทักษะความสามารถในการให้บริการงานร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์

5

4

SL,OJT 1/8/58-31/5/591/6/59-31/5/601/6/60-31/6/61



ศึกษาจากการปฏิบตั งิ านและแหล่งการเรียนรู้อนื่ ๆ

5

3

SL,OJT 1/8/58-31/5/591/6/59-31/5/601/6/60-31/6/61



ศึกษาจากการปฏิบตั งิ านและแหล่งการเรียนรู้อนื่ ๆ

4

3

T,SL,M 1/8/58-31/5/591/6/59-31/5/601/6/60-31/6/61



ฝึกอรมทักษะภาษาอังกฤษ ปีละ 1 ครั้ง
เข้าทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ปีละ 1 ครั้ง

ทักษะการสื่อสารเพือ่ งานบริการ

งานน้าดืม่ เพชรราชภัฏ

ทักษะคอมพิวเตอร์และพิสทู ธ์ตวั อักษร
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และระเบียบวิธที าง
การเงิ น
ทักษะความสามารถในการให้บริการงานน้าดืม่ เพชรราชภัฏ
ทักษะการสื่อสารเพือ่ งานบริการและการติดต่อประสานงาน
ทักษะคอมพิวเตอร์และพิสทู ธ์ตวั อักษร

อืน่ ๆ

ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และระเบียบวิธที าง
การเงิ น
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

5
นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม

ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจาสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ระดับความรู/้ สมรรถนะ

ภาระงานทีร่ บั ผิดชอบ
จัดทาเว็บไซต์

ระยะเวลาในการพัฒนา (ปีการศึกษา)

วิธีการ
ผล
2559
2560
2561
ระดับที่
พั
ฒ
นา
ประเมิน
คาดหวัง
เริ่มต้น-สิ้ นสุด เริ่มต้น-สิ้ นสุด เริ่มต้น-สิ้ นสุด
ตนเอง
- ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
5
3 T,SL,OJT 1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62
จัดทาเว็บไซต์
สมรรถนะทีจ่ าเป็น

- ความรู้ และทักษะในการใช้งาน
โปรแกรมสาเร็จรูป สาหรับการจัดทา
เว็บไซต์

แหล่งเรียนรู้และพัฒนา
ภายใน

ภายนอก

แผนการพัฒนา



- เข้าอบรมเกีย่ วกับการพัฒนา และการจัดทา
เว็บไซต์ปลี ะ 1 ครั้ง

5

3

T,SL,OJT 1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62



- เรียนรู้ดว้ ยตนเอง พัฒนาตนเองด้านการ
สร้างเว็บไซต์โดยโปรแกรมสาเร็จรูป ผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น Internet หนังสือ เป็นต้น

ดูแลเว็บไซต์ของสานัก เช่น การอัพ - ความรู้ และทักษะในการอัพเดต แก้ไข
โหลดข้อมูลข่าวสาร ข่าว
ข้อมูลได้
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ

5

3

SL

1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62



- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผ่านสื่อต่างๆ
เช่น Internet หนังสือ เป็นต้น และพัฒนา
ตนเอง

แก้ไขปัญหา ซ่อมบารุง ระบบ
- ความรู้ และทักษะในระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ หรือโปรแกรมต่างๆ ให้ แก้ไขปัญหา

5

3

SL

1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62



- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
Internet หนังสือ เป็นต้น และพัฒนาตนเอง

สามารถใช้งานได้

- สอบถามผู้มีความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ

จัดทาจดหมายข่าว

- ทักษะในการออกแบบจดหมายข่าว
- ความรู้ และทักษะในการใช้งาน
โปรแกรมสาเร็จรูป สาหรับการออกแบบ

5

3

SL

1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62



- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พัฒนาตนเอง

ดูแลระบบการบริหารงานบุคคล
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Personal)

- ความรู้ ความสามารถ และทักษะการ
จัดการระบบการบริหารงานบุคคลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Personal)

5

3

T,C, SL

1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62



- อบรมการใช้ระบบ e-Personal ในเรื่อง
การทาเรื่องไปราชการ

พัฒนาภาษาอังกฤษ

- ความสามารถ และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
- ความรู้ ความสามารถ และด้านงาร
ธุรการ

5

3

T,C,SL,OJT 1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62



5

3

T,C,OJT,SL 1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62



- ความรู้ ความสามารถด้านงาน
ประชาสัมพันธ์

5

3

SL



- เข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษปีละ 1 ครั้ง
- เข้าทดสอบภาษาอังกฤษปีละ 1 ครั้ง
- อบรมเกีย่ วกับงานด้านธุรการปีละ 1 ครั้ง
- สอบถามผู้มีความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผ่านสื่อต่างๆ
เช่น Internet หนังสือ เป็นต้น และพัฒนา
ตนเอง

อืน่ ๆ

1/6/59-31/5/60 1/6/60-31/6/61 1/6/61-31/6/62

4.7 การจัดทาคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดทาคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนในสานัก ได้ผลดังนี้
ชื่อ-สกุล
คู่มือที่ต้องจัดทา
นางวาสนา มณีโชติ
คู่มือระบบการบริหารสานักงาน (งานธุรการ)
นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
นายขวัญ พิกุลทอง
คู่มือการจองห้องประชุม
นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์
คู่มือการบริหารงานครุย
นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม
คู่มือการอัพเดตข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์
มติที่ประชุม เห็นด้วยและมอบหมายให้บุคลากรจัดทาคู่มือตามที่เสนอ
4.8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สาหรับบุคลากรประเภท
ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บุคลากรของสานักฯ นาเสนอในส่วนของตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามภาระงานของแต่ละบุคคล (ร้อยละ 50) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
นางวาสนา มณีโชติ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจางานบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสาเร็จ
ในการมีส่วนร่วม
ดาเนินการจัดทาแผน
กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีของ
หน่วยงาน
(ร้อยละ 8)

คาอธิบาย
คะแนน 1 : จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการจัดทาแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
คะแนน 2 : จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
คะแนน 3 : จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิราชการประจา
โดยการมีส่วนร่วม
คะแนน 4 : นาเสนอแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริ าชการประจา
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
คะแนน 5 : ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี

2.2 ระดับความสาเร็จ
ในการมีส่วนร่วม
ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติงาน/
โครงการ ของ
หน่วยงาน
(ร้อยละ 8)

คะแนน 1 : ร่วมจัดทาแผนปฏิบัตงิ าน/โครงการ ประจาปี
คะแนน 2 : บันทึกแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีลงใน
ระบบ 3D-GF
คะแนน 3 : ดาเนินกิจกรรม/โครงการ ที่รับผิดชอบตามแผน
คะแนน 4 : แจ้งเตือนการเบิกจ่ายงบประมาณทุกไตรมาส
คะแนน 5 : สรุปผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ที่รับผิดชอบ
ตามแผนทุกไตรมาส

ข้อมูลที่ต้องการ
1. เอกสารประกอบการประชุม
การจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
2. รายงานการประชุมการจัดทา
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
3. แผนกลยุทธ์
4. แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
5. รายงานการประเมินผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจา
1. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
2. Print Screen แผนปฏิบตั ิ
งาน/โครงการในระบบ 3DFG
3. บันทึกข้อความแจ้งเตือนการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
4. รายงานสรุปผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ รายไตรมาส
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ตัวชี้วัด
2.3 ระดับความสาเร็จ
ในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ร้อยละ 8)
2.4 ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
จัดการทรัพยากร
มนุษย์
(ร้อยละ 7)
2.5 ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
เลขานุการ
(ร้อยละ 7)
2.6 ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ธุรการและสารบรรณ
(ร้อยละ 6)

2.7 ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
การเงินและบัญชี
(ร้อยละ 6)

คาอธิบาย
คะแนน 1 : ประสานงานผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้จัดเตรียม
ข้อมูลผลการดาเนินงานตามเวลาที่กาหนด
คะแนน 2 : รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานจากแต่ละฝ่าย
คะแนน 3 : จัดทาเอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
คะแนน 4 : นาเสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา
คะแนน 5 : จัดทาสาเนาเอกสารและส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
คะแนน 1 : จัดทาและรวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
คะแนน 2 : ประสานงานให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล
คะแนน 3 : ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
คะแนน 4 : จัดทารายงานผลการพัฒนาบุคลากร
คะแนน 5 : นาเสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณา
คะแนน 1 : จัดทาระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม
คะแนน 2 : จัดทาบันทึกเชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
คะแนน 3 : จัดเตรียมสถานที่ อาหารและอาหารว่าง
คะแนน 4 : จัดประชุมและบันทึกภาพการประชุม
คะแนน 5 : จัดทารายงานการประชุม
คะแนน 1 : ร่าง/พิมพ์ บันทึกข้อความ/คาสั่ง/ประกาศ/หนังสือ
ราชการ ภายในและภายนอกตามระเบียบงานด้านธุรการ
คะแนน 2 : จัดทาทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระเบียบ
งานด้านธุรการ
คะแนน 3 : ประสานงานและติดตามเอกสารที่จัดส่งไปยัง
บุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ
คะแนน 4 : จัดเก็บเอกสารแยกตามประเภทหนังสือราชการ
คะแนน 5 : สามารถตรวจสอบและค้นหาข้อมูลเอกสารเพื่อ
ประกอบการรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
คะแนน 1 : บันทึกจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ 3D-GF
คะแนน 2 : นาเสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อขออนุมัติ
คะแนน 3 : นาเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
คะแนน 4 : จัดเตรียมหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
คะแนน 5 : จัดทารายงานผลการดาเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณทุกไตรมาส

หลักฐาน
1. แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบแต่ละ
ฝ่ายในการเตรียมข้อมูล
2. เอกสารประกอบการประชุม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

1. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
2. แจ้งให้บุคลากรเข้าร่วมการ
พัฒนาตนเอง
3. แจ้งเตือนการติดตามผลการ
พัฒนาบุคลากร
4. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
1. วาระการประชุม
2. เอกสารประกอบการประชุม
3. บันทึกข้อความเชิญประชุม
4. ภาพการประชุม
5. รายงานการประชุม
1. แฟ้มเก็บเอกสารแยกตาม
ประเภท
2. ทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
ราชการ

1. เอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. รายงานผลการดาเนินงาน
การใช้จ่ายเงินรายไตรมาส
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นางสาวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประจางานบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด
คาอธิบาย
2.1 ระดับความสาเร็จ คะแนน 1 : จัดทาโครงการของสานักงาน
ในการมีส่วนร่วม
คะแนน 2 : เสนอโครงการให้ผู้บริหารตรวจสอบ
ดาเนินการจัดทา
คะแนน 3 : ดาเนินกิจกรรมโครงการตามแผน
แผนปฏิบัติงาน/
คะแนน 4 : สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
โครงการ ของ
คะแนน 5 : นาเสนอผลการดาเนินงานโครงการให้ผบู้ ริหาร
หน่วยงาน
รับทราบ
(ร้อยละ 6)
2.2 ระดับความสาเร็จ คะแนน 1 : ร่วมออกแบบแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้า
ในการติดตามการ
คะแนน 2 : ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแบบฟอร์มการติดตาม
ดาเนินงานโครงการ 1 ความก้าวหน้า
โปรแกรม 1 บริการ คะแนน 3 : ดาเนินการติดตามความก้าวหน้า โครงการ 1
วิชาการ
โปรแกรม 1 บริการวิชาการ ตามไตรมาส
(ร้อยละ 7)
คะแนน 4 : รวบรวมข้อมูล สรุปผลการติดตามนาเสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงาน
คะแนน 5 : ร่วมนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการ 1 โปรแกรม
1 บริการวิชาการ ต่อผู้บริหาร เพือ่ พิจารณาการจัดสรรงบ
บริการวิชาการ ปีต่อไป
2.3 ระดับความสาเร็จ คะแนน 1 : จัดสรุปงบประมาณโครงการบริการวิชาการของแต่
ในการจัดสรร
ละหน่วยงาน
งบประมาณบริการ
คะแนน 2 : จัดทาหนังสือแจ้งยอดเงินงบประมาณโครงการ
วิชาการ
บริการวิชาการให้หน่วยงานรับทราบ
(ร้อยละ 6)
คะแนน 3 : จัดทาหนังสือเชิญประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ
บริการวิชาการ
คะแนน 4 : จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
คะแนน 5 : จัดทาสรุปรายงานการประชุม
2.4 ระดับความสาเร็จ คะแนน 1 : จัดเตรียมข้อมูลในปีที่ผ่านมาประกอบการจัดทา
ในการจัดทาแผน
แผนบริการวิชาการ
บริการวิชาการ
คะแนน 2 : จัดทาแผนบริการวิชาการ
(ร้อยละ )
คะแนน 3 : นาแผนบริการวิชาการเสนอกรรมการบริการ
วิชาการ
คะแนน 4 : นาแผนบริการวิชาการเสนอกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
คะแนน 5 : ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนบริการ
วิชาการ
2.5 ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
การเงินและบัญชี
(ร้อยละ 6)

คะแนน 1 : บันทึกจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ 3D-GF
คะแนน 2 : นาเสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อขออนุมัติ
คะแนน 3 : นาเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
คะแนน 4 : จัดเตรียมหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
คะแนน 5 : จัดทารายงานผลการดาเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณทุกไตรมาส

ข้อมูลที่ต้องการ
1. คาของบประมาณ
2. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
3. บันทึกข้อความขอจัดกิจกรรม
4. รายงานสรุปผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ
1. แบบฟอร์มติดตาม
ความก้าวหน้า ตามไตรมาส
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกข้อความติดตาม
ความก้าวหน้า โครงการ 1
โปรแกรม 1 บริการวิชาการ
4. แบสรุปผลการติดตาม

1. แบบสรุปงบประมาณโครงการ
บริการวิชาการ
2. บันทึกแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
3. บันทึกเชิญประชุมผูร้ ับผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการ
4. เอกสารประกอบการประชุม
5. รายงานการประชุม
1. แผนบริการวิชาการ
2. เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ
3. เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.)
4. แบบประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผน
บริการวิชาการ
1. เอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. รายงานผลการดาเนินงาน
การใช้จ่ายเงินรายไตรมาส
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ตัวชี้วัด
2.6 ระดับการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน
บริการวิชาการ
(ร้อยละ 8)

คาอธิบาย
คะแนน 1 : จัดทาบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม
คะแนน 2 : ติดต่อประสานงานกับชุมชนในการลงพื้นที่
คะแนน 3 : จัดทาจัดซื้อ-จัดจ้าง
คะแนน 4 : ดาเนินการยืมเงินทดลองจ่ายในการจัดกิจกรรม
คะแนน 5 : สรุปรายงานโครงการกิจกรรม
2.7 ระดับความสาเร็จ คะแนน 1 : จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในการมีส่วนร่วม
คะแนน 2 : จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ดาเนินการจัดทาแผน คะแนน 3 : นาแผนบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประจาสานัก
(ร้อยละ 8)
คะแนน 4 : รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และ
12 เดือน
คะแนน 5 : รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน ต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน

ข้อมูลที่ต้องการ
1. บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม
2. แบบฟอร์มการทาจัดซื้อจัด
จ้าง
3. แบบฟอร์มใบยืมเงิน
4. สรุปรายงานโครงการกิจกรรม
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2. แบบติดตาม ปย.2

นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจางานจัดหารายได้
ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสาเร็จ
ในการกากับเงินขาย
สินค้าประจาวัน
(ร้อยละ 8)

2.2 ระดับ
ความสาเร็จในการ
จัดซื้อสินค้าเข้า
ร้านค้ากิจกรรม
สหกรณ์
(ร้อยละ 8)

คาอธิบาย
คะแนน 1 : ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการร้านค้า
กิจกรรมสหกรณ์ตดั เงินขายสินค้าประจาวันและเงินค่าสินค้าที่
รับจากงานการเงิน
คะแนน 2 : ตรวจนับจานวนเงินทีค่ ณะกรรมการนาส่งว่าครบ
ตามจานวนที่ส่ง
คะแนน 3 : บันทึกรายการลงในสมุดบัญชีขายสินค้าประจาวัน
เสร็จแล้วให้คณะกรรมการเซ็นต์สง่ เงินตามจานวนที่ส่ง
คะแนน 4 : จัดเก็บเงินขายสินค้าประจาวันและเงินค่าสินค้าที่รับ
จากการเงินหรือหน่วยงานอื่นๆให้มิดชิด
คะแนน 5 : รวบรวมจานวนเงินขายสินค้าประจาวันและเงินค่า
สินค้าส่งคณะกรรมการดูและเงินของร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
พร้อมสมุดบัญชีขายสินค้าประจาวันเซ็นต์รับเงิน
คะแนน 1 : ตรวจสอบสินค้าภายในร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ว่ามี
สินค้าตัวไหนใกล้หมด
คะแนน 2 : จดรายการสินค้าในแบบฟอร์ม จัดซื้อ-จัดจ้าง และ
นาเสนอรองผู้อานวยการสานักและผู้อานวยการสานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้เซ็นต์อนุญาต
คะแนน 3 : ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการผูด้ ูแลเงิน
สหกรณ์เพื่อขอเบิกเงินไปซื้อสินค้าเข้าร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
คะแนน 4 : คิดคานวณราคาค่าสินค้าที่ไปซื้อมาพร้อมให้
พนักงานติดราคาสินค้าและจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ
คะแนน 5 : บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรับ-จ่ายเงินซื้อสินค้าแล้วนา
เงินสดที่เหลือคืนพร้อมบิลเงินสดที่ซื้อสินค้าส่งคณะกรรมการ
ดูแลเงินสหกรณ์ตรวจสอบและเช็นต์รับเงินคืน

ข้อมูลที่ต้องการ
สมุดบัญชีขายประจาวันร้านค้า
กิจกรรมสหกรณ์

1. สมุดบัญชีรับ-จ่ายเงินสดซื้อ
สินค้าร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
2. แฟ้มเก็บจัดซื้อ- จัดจ้างสินค้า
ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์

5
ตัวชี้วัด
2.3 ระดับความสาเร็จ
ระบบการจัดเก็บ
หลักฐานการซื้อสินค้า
(ร้อยละ 7)

คาอธิบาย
คะแนน 1 : ตรวจสอบสินค้าภายในร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ว่า
สินค้าตัวไหนใกล้หมดและสั่งสินค้าใหม่เข้าสหกรณ์
คะแนน 2 : ติดต่อประสานงานกับตัวแทนร้านค้าเรื่องระบบการ
จ่ายเงินและเรื่องบิลเงินสดของทางร้านค้า
คะแนน 3 : ตรวจนับสินค้าเมื่อตัวแทนรานค้านาสินค้ามาส่งตาม
จานวนที่สั่ง
คะแนน 4 : คิดคานวณราคาต้นทุนพร้อมแว็ตภาษีมูลค่าเพิ่มกับ
สินค้าและให้พนักงานติดราคาสินค้าและจัดเรียงให้เป็นระเบียบ
คะแนน 5 : บันทึกบัญชีบิลส่งของของทางร้านค้าในสมุดบัญชี
เจ้าหนี้สหกรณ์และจัดเก็บบิลส่งของตามระยะเวลาการชาระหนี้
ในชั้นเก็บบิลส่งของในชั้นเก็บบิล
2.4 ระดับความสาเร็จ คะแนน 1 : นาบิลส่งของของแต่ละร้านค้ามารวบรวมและ
การชาระหนี้ให้กับ
ตรวจเช็ควันที่ครบกาหนดการชาระหนี้ให้กับร้านค้า
ร้านค้ากิจกรรม
คะแนน 2 : นาใบสาคัญรับเงินบันทึกรายละเอียดพร้อมแนบบิล
สหกรณ์
ส่งของแต่ละร้านค้าเย็บรวมเป็นชุด
(ร้อยละ)
คะแนน 3 : บันทึกรายชื่อเจ้าหนี้รา้ นค้าและยอดเงินสดลงใน
สมุดวางบิล
คะแนน 4 : จัดเงินสดตามจานวนหนี้แต่ละร้านค้าแล้วเย็บเป็น
ชุดแล้วจัดเก็บให้มิดชิดและรัดกุม
คะแนน 5 : จ่ายเงินให้กับตัวแทนร้านค้าที่นาบิลเงินสดพร้อม
ต้นฉบับบิลส่งของมาติดต่อขอรับเงินค่าสินค้าพร้อมให้ตัวแทน
ร้านค้าเซ็นต์รับเงินในสมุดวางบิล
2.5 ระดับความสาเร็จ คะแนน 1 : คิดคานวณยอดเงินของคณะ/ศูนย์/สานักในสมุด
ในการติดตามลูกหนี้ บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ของสหกรณ์
สหกรณ์
คะแนน 2 : บันทึกจานวนเงินและรายชื่อหน่วยงานลูกหนี้และ
(ร้อยละ 6)
เจ้าหนี้ลงในสมุดบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้สหกรณ์เป็นประจาทุก
เดือน
คะแนน 3 : ติดต่อประสานงานคณะกรรมการร้านค้ากิจกรรม
สหกรณ์ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานและจานวนเงินทีส่ รุปเพื่อ
ความถูกต้อง
คะแนน 4 : จัดทาหนังสือบันทึกข้อความเพื่อทวงหนี้หรือแจ้ง
ด้วยวาจากับหน่วยงานที่คณะกรรมการให้ตดิ ตามทวงถามกับ
หน่วยงานนั้นๆ
คะแนน 5 : ส่งหนังสือทวงหนี้กับหน่วยงานหรือแจ้งด้วยวาจา
เพื่อหน่วยงานที่เป็นหนี้จะได้ทราบและจะได้ดาเนินงานชาระหนี้
ให้กับทางร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
2.6 ระดับความสาเร็จ คะแนน 1 : มีความถูกต้องตามแบบฟอร์ม
ในการจัดทาระบบ
คะแนน 2 : จัดทาทันต่อเวลา
ธุรการของหน่วยงาน คะแนน 3 : มีการติดตามและประสานงาน
(ร้อยละ 5)
คะแนน 4 : มีการดาเนินการตามขั้นตอน
คะแนน 5 : สมุดบันทึกรับ-ส่งเอกสาร

ข้อมูลที่ต้องการ
1. สมุดบัญชีรับบิลเจ้าหนี้รา้ นค้า
กิจกรรมสหกรณ์
2. สมุดบัญชีรับบิลเจ้าหนี้รา้ นบีพี
, ร้านวิหก ร้านค้ากิจกรรม
สหกรณ์

สมุดวางบิลค่าสินค้าร้านค้า
กิจกรรมสหกรณ์

สมุดบัญชีสรุปลูกหนี้และเจ้าหนี้
ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์

ทะเบียนหนังสือส่ง
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2.7 ระดับความสาเร็จ
ในการตรวจสอบการ
ออกใบเสร็จจาหน่าย
น้าดื่มเพชรราชภัฏ
(ร้อยละ 5)
2.8 ระดับความสาเร็จ
การติดตามการ
จาหน่ายน้าดืม่
(ร้อยละ 5)

คาอธิบาย
คะแนน 1 : คานวณยอดเงินจากใบเบิกสินค้า
คะแนน 2 : ตรวจเช็คใบเสร็จรับเงินน้าดื่มให้ตรงตามยอดเงินที่ส่ง
คะแนน 3 : ตรวจนับเงินน้าดืม่ เมือ่ มีการนาส่ง
คะแนน 4 : บันทึกรายการลงสมุดบัญชีรายวัน
คะแนน 5 : นาเงินส่งพนักงานบัญชี
คะแนน 1 : ออกไปติดต่อร้านค้าในการขอจาหน่ายน้าดื่มเพชร
ราชภัฏในร้านค้า
คะแนน 2 : จัดเส้นทางการออกจาหน่ายน้าดืม่ เพชรราชภัฏให้
พนักงานขายน้าออกจาหน่ายตามร้านค้าที่ติดต่อขอจาหน่ายน้า
ดื่มไว้แต่ละร้าน
คะแนน 3 : พนักงานจาหน่ายน้าดืม่ ออกจาหน่ายน้าดืม่ ตาม
เส้นทางที่กาหนด
คะแนน 4 : คณะกรรมการสามารถออกตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขายน้าดื่มได้
คะแนน 5 : ยอดจาหน่ายน้าดื่ม

ข้อมูลที่ต้องการ
สมุดบัญชีรายวันน้าดื่มเพชร
ราชภัฏ

1. ตารางกาหนดเส้นทางการ
ออกจาหน่ายน้าดื่ม
2. ใบเบิกน้าดื่มขายประจาวัน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ
นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม รายงานความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศของสานักฯ ว่าขณะนี้สานักฯ
มีเว็บไซต์และจดหมายข่าว 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งมีการเผยแพร่ทาง
www.asl.kpru.ac.th/asr/ นอกจากนี้มีการจัดทาระบบจัดเก็บเอกสารของบุคลากรในสานักฯ ซึ่งจะสามารถ
ใช้งานได้ในเดือนตุลาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบและเสนอแนะเพิ่มเติมให้จัดทาสถิติผู้เข้ารับชมเว็บไซต์ของสานักฯ แต่ละเดือน
5.2 ผลการดาเนินงานการจัดหารายได้
นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ รายงานผลการดาเนินงานการจัดหารายได้ ดังนี้
5.2.1 การจัดเก็บรายได้ชุดครุยปริญญา ปีการศึกษา 2559 มีการเปิดรับจองการเช่า -ตัดชุดครุย
ปริญญา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ซึ่งขณะนี้มียอดบัณฑิตมาใช้บริการโดยตรง จานวน 645 คน และมีที่เช่า
ผ่านระบบออนไลน์อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะปิดรับการตัดชุดครุยปริญญาในวันที่ 30 กันยายน 2559 และปิดรับการ
เช่าชุดครุยปริญญาในวันที่ 25 ตุลาคม 2559
5.2.2 ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ ปัจจุบันร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์มียอดขายลดลงมาก จึงมีการ
ชะลอการสั่งซื้อสินค้าเพราะอาจจะทาให้สินค้าหมดอายุและเสียหายได้
5.2.3 น้าดื่ม KPRU ปัจจุบันยอดขายน้าดื่มเพิ่มขึ้น และไม่มีปัญหาเรื่องการขนส่งน้าดื่ม
5.2.4 การเช่าหอประชุมและพื้นที่ นายขวัญ พิกุลทอง แจ้งว่า
- รายรับค่าเช่าหอประชุม ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฏาคม 2559 รวมเป็นเงิน 314,500 บาท
- รายรับค่าเช่าร้านค้าโรงอาหาร ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฏาคม 2559 อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงอาคารและต่อสัญญาใหม่
- รายรับค่าเช่าร้านค้าตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือน มกราคม - กรกฏาคม
2559 อยู่ระหว่างการต่อสัญญาใหม่
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มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

