รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 2/2559
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 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. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
ติดภารกิจ
6. นางวาสนา มณีโชติ
เลขานุการ
7. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. นางสาวเกตุแกว สรอยอวม

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ประธานในการ
ประชุมตรวจสอบองคประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 สํ า นั กฯ จะขอรั บ การรั บ ตรวจประเมิ น การศึ กษาภายใน ประจํา ปก ารศึ กษา 2558 ในวัน ที่
4 สิงหาคม 2559
1.2 สํานักฯ รวมกับสํานักประกันคุณภาพการศึกษา จะมีการจัดโครงการการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร การนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน ในวันที่ 19
พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 ณ หอประชุมรัตนอาภา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให ที่ป ระชุ มพิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ห าร สํา นักบริการ
วิชาการและจัดหารายไดครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ สํานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี –
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การตรวจประเมินการศึกษาภายใน สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ประจําปการศึกษา
2558
- สํานักฯ มีกําหนดจะขอรับตรวจประเมินการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 ในวันที่ 4
สิงหาคม 2559 โดยมอบหมายผูรับผิดชอบในการเขียนรายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมหลักฐานตาม
ตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
ตัวบงชี้ 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน
ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย
ตัวบงชี้ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
นางวาสนา มณีโชติ
ตัวบงชี้ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม
ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
ตัวบงชี้ 2.3 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู
ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
ตัวบงชี้ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
ตัวบงชี้ 2.5 ระบบบริหารคุณภาพ
อ.สุภาภรณ หมั่นหา
นายขวัญ พิกุลทอง
ตัวบงชี้ 2.6 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
- มอบหมาย นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย ประสานงานขอแบบฟอรมการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2558 ที่สํานักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อมอบใหกับบุคลากรในสํานักฯ
ทําการเขียนรายงานตอไป
- กําหนดติดตามความกาวหนาในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2558
ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการฯ เวลา 13.00 น.
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการฯ เวลา 13.00 น.
4.2 การจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร การนําเสนอนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน
สํานักบริการวิชาการฯ รวมกับ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงาน
อธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร
การนําเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 ณ
หอประชุมรัตนอาภา ซึ่งสํานักฯ รับผิดชอบในสวนของการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ โดยมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ ดังนี้
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งานที่รับผิดชอบ

- รับลงทะเบียน
- จัดบูทแสดงผลงานของสํานักบริการวิชาการฯ
- จัดเตรียมอาหาร และอาหารวาง
- กรรมการวิพากษผลงานบริการวิชาการ
- จัดทําโปสเตอรผลงานบริการวิชาการของสํานักฯ
- ติดตอประสานงาน

ผูรับผิดชอบ
น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย
อ.สุภาภรณ หมั่นหา
ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
นางวาสนา มณีโชติ

มติที่ประชุม รับทราบและมอบผูรับผิดชอบดําเนินการ
4.3 การประเมินความสําเร็จตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการชุมชนตนแบบ
จากผลการประเมินของผูเขารับการอบรมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
- การอบรมการเลี้ยงโคขุน พบวา ผูเขาอบรมมีความตองการอบรมเกี่ยวกับโรคระบาดในโค และ
การทําโรงเรือน ดังนั้น สํานักฯ จึงมีการประสานกับวิทยากรใหจัดอบรมเกี่ยวกับโรคระบาดในโค และการทํา
โรงเรือน
- การอบรมการขยายพันธุพืช พบวา ผูเขารับการอบรมมีความตองการพันธุพืชชนิดใหม ที่ไมสาม
รถหาไดในทองถิ่น ดังนั้น สํานักฯ จึงมีการประสานงานกับชุมชน เรื่องชนิดของพืช
มติที่ประชุม มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร รับผิดชอบวางแผนการจัดกิจกรรม
ที่ทางกลุมเสนอในงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล มีเรื่องอื่นๆ นําเสนอ ดังนี้
1) การอนุมัติโครงการบริการวิชาการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ควรมีการกําหนดเงื่อนไขใน
การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
2) โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย บริการวิชาการ หรือ
ทํานุบํารุงศิ ลปวัฒ นธรรม ในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ควรมีการปรั บลดงบประมาณลง เนื่องจากแต ล ะ
หนวยงานมีความรู ความเขาใจ ความพรอม ในการดําเนิ นการบูรณามากขึ้น ทางสํานักฯ จึงมีหน าที่คอย
ติดตามผลการดําเนินงานเทานั้น
3) มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายใหสํานักฯ รายงานผลการดําเนิน งานบริการวิช าการที่ โดดเด น
ยอนหลัง 3 ป ซึ่งสํานักฯ ไดเลือกการพัฒนาชุมชนตนแบบ “ชุมชนหนองหลวง” มาเขียนผลการดําเนินงาน
เสนอมหาวิทยาลัยฯ
4) มอบหมายใหบุคลากรกําหนดตัวชี้วัดตามภาระงานของแตละคนมาสงผูบริหารเพื่อพิจารณา
ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
5.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร รายงานวามีการจัดทํารายงานผลการจัดการความเสี่ยง
(RM4) เรียบรอยแลว และมีการจัดเตรียมขอมูลเพื่อนํามาประกอบการทบทวนแผนกลยุทธของสํานักฯ ซึ่งจะ
ดําเนินการจัดทําในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559
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5.3 อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา รายงานการดําเนินงานและปญหาของการจัดหารายได ดังนี้
1) โรงอาหาร ขณะนี้ มีการเรงปรับปรุงเพื่อใหทันการเปดภาคเรียนใหม คาดวาจะแลว เสร็ จ
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
2) การเช า และสั่ ง ซื้ อ ชุ ด ครุ ย ปริ ญ ญา ชุ ด ปกติ ข าว และชุ ด สู ท ได ม อบหมาย น.ส.เกตุ แ ก ว
สรอยอวม จัดทําการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
3) อาคารน้ําเพชร มีปญหาเรื่องคาไฟฟาสูงเกินความเปนจริง ในเบื้องตนมีการเชิญไฟฟาสวน
ภูมิภาคและฝายอนุรักษพลังงาน เขามาตรวจสอบ พบวา มีการเดินสายไฟฟาผิดจุด จึงทําใหกระแสไฟฟาจาย
ออกไปยังที่อื่นๆ นอกเหนือจากการใชงานของอาคารน้ําเพชร และจะมีการดําเนินการหาทางแกไขตอไป
4) ปญหาการเชาหองพักของนักศึกษากัมพูชา เนื่องจากมีการใชไฟฟามากเกิน จึงขอเรียกเก็บ
เงินสวนเกิน โดยลดคาไฟฟาจากปกติหนวยละ 10 บาท ลดเหลือ หนวยละ 6 บาท
5) อาคารที ป ง กรรั ศ มี โ ชติ มี ก ารรั บ นั ก การภารโรงคนใหม คื อ นายชั ย วั ฒ น ชาวไร แทน
นางชนิดา บุญสวัสดิ์
6) KPRU Café มีการคางจายคาไฟฟา ซึ่งจะมีการติดตามเพื่อมาชําระคาใชจายตอไป
7) โรงน้ําดื่ม มีขอรองเรียนจากลูกคาวา พนักงานไมสงน้ําดื่มตามกําหนด ในเบื้องตนมอบหมาย
นายบดินทร สังวะรินทะ ไปชวยควบคุมและจําหนวยน้ําดื่มใหกับลูกคา
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

