รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 1/2559
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2559
เวลา 15.30 - 16.30 น.
ณ สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
กรรมการ
3. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
กรรมการ
4. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
5. นางวาสนา มณีโชติ
เลขานุการ
6. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย

ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
2. นางสาวอารยา กันทะวงค
เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ประธานในการ
ประชุมตรวจสอบองคประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 สํ า นั กฯ มี การจั ดห องประชุ มใหม แตยังทําความสะอาดไมเรีย บรอย จึงขอบมอบนายขวั ญ
พิกุลทอง แจงแมบานเพื่อทําความสะอาด
1.2 การทําปายชื่อสํานักฯ มอบนายขวัญ พิกุลทอง ประสานงานฝายอาคารสถานที่ เพื่อจัดทําปาย
มอบหมายนางสาวรุงทิพย แสนพรมมี ประสานงานฝายการเงิน เรื่องการเบิกจายการทําปาย และมอบหมาย
นางสาวเกตุแกว สรอยอวม ออกแบบสติ๊กเกอร ชื่อสํานักฯ วิสัยทัศน พันธกิจ เพื่อนํามาติดหนาหองสํานักฯ
โดยใหปรึกษา อาจารยสุภาภร หมั่นหา อีกทางหนึ่ง
1.3 สํ า นั กฯ จะมี การประชุ มคณะกรรมการประจําสํานัก ในวัน ที่ 10 มีน าคม 2559 มอบหมาย
นางวาสนา มณีโชติ ประสานงานแจงคณะกรรมการ
1.4 การจั ดกิ จกรรมนิทรรศการราชภัฎกําแพงเพชรเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12 “พัฒ นาทองถิ่น ไทย
เทิดไท 88 พรรษา” สํานักฯ ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางดี
1.5 สํานักฯ มีการรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร คือ นางสาวเกตุแกว สรอยอวม โดยมอบหมายใหจัดทํา
รายงานความกาวหนาของเว็บไซตทุกสิ้นเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให ที่ป ระชุ มพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ห าร สํา นักบริการ
วิชาการและจัดหารายไดครั้งที่ 4/2558 วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ สํานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสํานักฯ รับผิดชอบในการดําเนินการ
ในสวนของ EB4 – EB7 โดยมอบหมายผูรับผิดชอบ ดังนี้
งานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ผูควบคุม
EB4 การดําเนินงานตามคูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิ านตามภารกิจหลัก
1. จัดทําคูมือการใหบริการวิชาการ
2. จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
อ.สุภาภรณ หมั่นหา
3. จัดทําหนังสือมอบหมายงาน
4. จัดทําเอกสารการใชงบประมาณ
1. จัดทําคูมือการจัดหารายได
นายขวัญ พิกุลทอง
อ.สุภาภรณ หมั่นหา
2. จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดหารายได
3. จัดทําหนังสือมอบหมายงาน
4. จัดทําเอกสารการใชงบประมาณ
EB5 ความเปนธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
1. จัดทําคูมือการใหบริการวิชาการ
2. จัดทําบัตรคิวการใหบริการ
นางวาสนา มณีโชติ
อ.สุภาภรณ หมั่นหา
3. จัดทําทะเบียนควบคุมการรับเรื่องบริการวิชาการ
4. จัดทําแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการวิชาการ
5. จัดทําระเบียบการละเวนปฏิบัติงาน
1. จัดทําคูมือการจัดหารายได
นายขวัญ พิกุลทอง
อ.สุภาภรณ หมั่นหา
2. จัดทําบัตรคิวการใหบริการ
3. จัดทําแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดหารายได
4. จัดทําระเบียบการละเวนปฏิบัติงาน
5. จัดทําหนังสือมอบหมายงาน
6. จัดทําทะเบียนควบคุมการสงเงิน
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งานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
ผูควบคุม
EB6 ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหนวยงาน
1. รายงานการประชุม
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
ผศ.ชาลี ตระกูล
2. โครงการ
3. ภาพถายกิจกรรม
4. รายงานสรุปการดําเนินโครงการ
5. รายงานติดตามการดําเนินการ
EB7 หนวยงานของทานมีชองทางที่ใหประชาชนเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักตอไปนี้ หรือไม
1. จัดทําโครสรางหนวยงาน
น.ส.เกตุแกว สรอยอวม
ผศ. ดร.รัชนี นิธากร
2. จัดทํา web เกี่ยวกับการรองเรียน
3. จัดทํา Facebook รับเรื่องรองเรียน
4. จัดทําคําสั่งแตงตั้ง เจาหนาที่ที่ใหบริการขอมูล
5. จัดทําแผนพับขาวเกี่ยวกับ สํานักฯ ทุกๆ เดือน
มติที่ประชุม รับทราบและมอบผูรับผิดชอบดําเนินการ
ดังนี้

4.2 รายงานผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการดําเนินงาน
ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
โครงการสํารวจความ
ตองการบริการวิชาการ
โครงการสารสนเทศ
การบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
แกสังคม

โครงการพัฒนาบุคลากร

ผลการดําเนินงาน
ยังไมไดดําเนินการ

งบประมาณ
งบจัดสรร
งบดําเนินการ
170,000
0

มีการวางแผนการดําเนินการ จัดทําแบบสอบถามเพื่อเก็บ
ขอมูล และทําปฏิทินในการดําเนินการสํารวจความ
ตองการรับบริการวิชาการ
ยังไมไดดําเนินการ

50,000

30,000

15,000

0

จัดอบรมใหกับกลุมผูสูงอายุ ชุมชนไตรตรึงษ อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร จํานวน 50 คน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558
ณ ที่ทําการผูใหญบานหมู 4 บานวังพระธาตุ ผูเขารวมการ
อบรมมีความรูความเขาในการทําน้ํายาลางจาน สูตรน้ํา
มะกรูด เพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
การศึกษาดูงานดานการบริการวิชาการและจัดหารายได
โดยเนนการศึกษาดูงานดานการจัดหารายไดเปนหลัก ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งสิ่งที่สํานักใหความสนใจ คือ
การจัดหาในเรื่องการถายเอกสารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ทางมหาวิทยาลัยมีการทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU)กับรานถายเอกสารภายนอก
มหาวิทยาลัย ในการสงงานใหทางรานผลิตอยางตอเนื่อง
และมีสวนแบงใหทุกฝายอยางเปนธรรม ซึ่งทางสํานัก

33,900

7,710

40,000

0
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ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินงาน

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
22,000
78,000
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0
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0.00
20,020
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ ควรมอบหมายใหผูที่รับผิดชอบ
วางแผนการจัดกิจกรรมลวงหนา เพื่อใหการดําเนินมีประสิทธิภาพ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา รายงานความกาวหนาในการปรับปรุงโรงแรมน้ําเพชร ซึ่งขณะนี้
บริษัทรับเหมากับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการปรับแบบอาคารไมตรงกัน ทําใหการทํางานลาชา
แตในสวนของการติดระแนงและการทาสี ทําเสร็จเรียบรอยแลว
5.2 อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา รายงานเรื่องการเชาพื้นที่ รานถายเอกสาร อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ ไดยกเลิกการเชาแลว สวนรานกาแฟ คณะครุศาสตร ขอลดคาเชาจาก 6,500 บาท (จายใหจัดหา
รายได 5,000 และจายใหคณะครุศาสตร 1,500) เหลือ 5,000 บาท แตยังไมมีการตกลงที่ชัดเจน
5.3 ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล แจงเรื่องการศึกษาดูงานของสํานักฯ ซึ่งมีกําหนดในวันที่ 29
กุ มภาพั น ธ – 1 มี น าคม 2559 มอบหมายใหน างสาวรุงทิพย แสนพรมมี ทําเรื่องขออนุญ าตไปราชการ
หนังสือขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงาน และหนังสือขอใชรถทางมหาวิทยาลัยฯ และมอบหมายนางสาว
เกตุแกว สรอยอวม ออกแบบลายปกเสื้อสํานักฯ เพื่อใชในการศึกษาดูงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

