รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 29 เมษายน 2560
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
รองประธาน
3. ดร.ชํานาญ วัฒนศิริ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
4. ผูชวยศาสตราจารยประทีป แกวเหล็ก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง
กรรมการจากหัวหนางาน
6. ผูชวยศาสตราจารยบุณยกฤต รัตนพันธุ
กรรมการจากหัวหนางาน
7. ผูชวยศาสตราจารยราตรี สิทธิพงษ
กรรมการจากผูปฏิบัติงาน
8. นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการจากหัวหนาสํานักงาน
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
ประธานกลาวเปดประชุมเมื่อคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดมาครบองค
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรครบวาระการบริหารงาน จึงไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม ดังนี้
รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รองศาสตราจารยวิสิฐ ธัญญะวัน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล
รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.ปรียานุช พรมหมภาสิต
รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท คณบดีคณะครุศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยสุชิน รอดกําเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา ชะอุมผล
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยนรุตน บุตรพลอย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และขอแสดงความยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง ไดรับตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.2 การให บริ การวิ ช าการในการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํ า เนิน งานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสุโขทัย
ท อ งถิ่ น จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ได มี การประสานงานให มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กํ าแพงเพชรจั ดทํ า ขอ เสนอ
โครงการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร งใสในการดําเนิน งานขององคกรปกครองสว นทองถิ่น ประจํ าป
งบประมาณ 2560 เพื่อเสนอชื่อเปนหนวยงานประเมินโครงการดังกลาว ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทํา
ขอเสนอสงไปแลวเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผานมา สวนจังหวัดกําแพงเพชร กําลังอยูระหวางการราง
ขอบเขตการดําเนินงาน (TOR)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หองประชุมสํานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได (เอกสารหมายเลข 2.1)
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและเห็ น ด ว ยโดยไม มี ก ารแก ไ ข และมี ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จากผู ช ว ย
ศาสตราจารยขวัญดาว แจมแจง ในวาระที่ 4.6 การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก ควรมี
การเพิ่มระยะเวลาการดําเนินงานลงในแผน เพื่อใหการดําเนินงานและการติดตามมีความชัดเจนมากขึ้น
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น (เอกสารหมายเลข 3.1)
สํานักฯ ไดจัดทําหลักสูตรระยะสั้น คายภาษาอังกฤษ “English For Fun” รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 3-7
เมษายน 2560 ณ หองประชุม ชั้น 1 สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
โดยประสานกั บ ดร. กมลวั ฒ น ภู วิ ชิ ต งานวิเทศและกิจ การอาเซีย น เพื่อเชิ ญ คุณครูช าวตางชาติมาเป น
วิทยาการในครั้งนี้ คือ Ms.Unice Moreno Cubalit และ Ms.Bryan Salvo Maglangit กลุมเปาหมาย ไดแก
เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจ ชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3) โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม คายภาษาอังกฤษ “English For Fun” จัดขึ้นเพื่อฝกทักษะทางดานภาษาอังกฤษการสื่อสาร
ขั้นพื้นฐาน การใชภาษาอังกฤษ และเพื่อปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษ และเปนการ
เพิ่มทักษะในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยมีการแบงวิธีการจัดกิจกรรม ดังนี้
Warming up: เปนกิจกรรมการสรางความคุนเคยกับภาษาโดยมุงเนนทักษะการฟงโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการฟงคําสั่ง คําชี้แจงงายๆที่ผูเรียนจําเปนตองเขาใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการพูด
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพูดถึงสิ่งตางๆ ใกลตัวนักเรียน กิจกรรมประกอบดวยการใชเกมการศึกษาตางๆ ที่
สนุกสนานเปนสื่อการฝก โดยผูเรียนจะไดรวมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถและสรางความมั่นใจใน
ตนเองควบคูไปกับการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนๆในกลุม
Phonics & Spelling: เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการระบุความสัมพันธ
ระหวางตัวอักษรภาษาอังกฤษกับเสียงของตัวอักษรนั้นๆ เพื่อนําไปสูการสะกดคําไดอยางถูกตองแมนยํา
รวมทั้งออกเสียงคําไดคลายคลึงกับเจาของภาษา โดยกิจกรรมการฝกประกอบไปดวยการใชเกมการศึกษาที่
สนุกสนานเพื่อใหผูเรียนจดจําสาระการเรียนรูไดอยางคงทน คําที่นํามาฝกการสะกดคําจะนํามาจากอภิธาน
ศัพทที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจรวบรวมไววาเปนคําที่จําเปนตอการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มตน
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Vocabulary: เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนรูคําศัพทที่ใชบอยและจําเปนตอการเรียนรูของผูเรียน

ในระดับเริ่มตน โดยไดนําคําศัพทที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจรวบรวมไววาเปนคําที่จําเปนตอการเรียน
ภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มตน มาเปนฐานในการเรียนผานกิจกรรมการสื่อสารทางภาษาที่หลากหลาย ทั้งฟง
พูด อาน และเขียน
Speaking: กิจกรรมนี้มุงใหผูเรียนใชภาษาเพื่อการสื่อสารผานการพูด ขอบขายของเนื้อหาการพูด
นั้นจะเริ่มจากการพูดเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกลตัว และสังคมแวดลอมที่นักเรียนจําเปนตองสามารถสื่อสารได โดย
เปนการเรียนผานกิจกรรมเกมการศึกษาที่หลากหลายและสนุกสนาน
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และมี ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จาก ดร.ชํ า นาญ วั ฒ นศิ ริ ควรมี ก ารจั ด
workshop เพื่อสํารวจความตองการในการจัดทําหลักสูตรระยะสั้นอยางแทจริง จากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ของมหาวิทยาลัย ไดแก ผูปกครอง ประธานกรรมการสถานศึกษา ครู ผูอํานวยการโรงเรียน ทองถิ่น OTOP
วิสาหกิจ ผูประกอบการ เปนตน
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 2) (เอกสารหมายเลข 4.1)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 2) มีทั้งหมด 9 โครงการ
ไดรับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 490,000 บาท เบิกจายไป 264,164 บาท คิดเปนรอยละ 53.91 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 65.93 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร
(ศึกษาดูงาน)

โครงการพัฒนาบุคลากร
(พัฒนาบุคลากร)

โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
(พัฒนาชุมชนตนแบบและชุมชน
ใกลเคียง จัดทําแผนการพัฒนาชุมชน
ตนแบบ ศึกษาปญหาในชุมชน พัฒนา
ความรูและทักษะใหกับชุมชนเพื่อใหเปน
ตนแบบ)

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ
20,000
17,530
2,470

20,000

2,920

17,080

135,000

74,664

60,336

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
บรรลุ ไมบรรลุ รอยละ
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60.00 ดําเนินกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวตั้งแตไตรมาสที่ 1 โดยการศึกษา
ดูงานดานการบริการวิชาการ การจัดหารายได และงานอื่นๆ ณ สํานัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 25-27 ธันวาคม 2559
ไตรมาส 2
สงบุคลากร น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย เขารวมอบรมการจัดทําคูม อื
ปฏิบัติงาน (Work Manual) ดวยการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
ความกาวหนาในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบัน
อุดมศึกษา วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยพัฒนาทุนมนุษย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
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100.00 ไตรมาส 1
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําวุนและขนมชั้นแฟนซี” ใหกับ
กลุมอาชีพและกลุมผูสูงอายุ ชุมชนไตรตรึงษ วันที่ 10 พฤศจิกายน
2559 ณ หมูที่ 4 บานวังพระธาตุ ต.ไตรตรึงษ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
จํานวน 24 คน มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 87.60
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลีย้ งไสเดือนดิน” ใหกับประชาชน
ชุมชนหนองหลวง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ บานผูใหญบาน
หมูที่ 4 ชุมชนหนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร จํานวน
20 คน มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 91.40
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ชื่อโครงการ

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไมบรรลุ รอยละ

ผลการดําเนินงาน
- รวมจัดทําแผนชุมชนหนองหลวง กับผูนําหมูบานและสมาชิก
กลุมอาชีพ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ องคการบริหารสวนตําบล
หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทําของที่ระลึก” ใหกับประชาชนชุมชน
ไตรตรึงษ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ องคการบริหารสวนตําบล
ไตรตรึงษ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร จํานวน 35 คน
ไตรมาส 2
- จัดตั้งกลุมขาวปลอดภัย ใหกับชุมชนหนองหลวง หมูที่ 10
บานวังสระทอง วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ณ ที่ทําการวิสาหกิจชุมชน
ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร จํานวน
13 คน มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 84.80
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับ
ประชาชนบานคลองน้ําเย็นใต วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560
ณ บานสมาชิกเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 7 บานคลองน้ําเย็นใต ต.โคงไผ
อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร จํานวน 9 คน มีความพึงพอใจภาพรวม
รอยละ 86.00
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําดอกไมจันทน ใหกับประชาชนชุมชน
ไตรตรึงษ หมูที่ 9 บานโนนโก วันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ณ ที่ทําการ
ผูใหญบาน หมูที่ 9 ต.ไตรตรึงษ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร จํานวน 27 คน
มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 89.80
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําพวงหรีด ใหกับประชาชนชุมชน
ไตรตรึงษ หมูที่ 9 บานโนนโก วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ที่ทําการ
ผูใหญบาน หมูที่ 9 ต.ไตรตรึงษ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร จํานวน 25 คน
มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 84.00
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ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
(นําเสนอผลงานรวมกับชุมชนตนแบบ)

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ
50,000
28,650
21,350

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไมบรรลุ รอยละ

โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
(ติดตามประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการและจัดทํารายงาน)
โครงการสํารวจความตองการรับบริการ
วิชาการ (ดําเนินการสํารวจความ
ตองการรับบริการวิชาการ และจัดเวที
ระดมความคิด)

15,000

0

15,000

30,000

13,000

17,000

1

2

33.33

ราชภัฏวิชาการ
(จัดนิทรรศการแสดงผลงานของการ
บริการวิชาการในการพัฒนาชุมชน
ตนแบบและกลุมอื่นที่เขาไปพัฒนา)

10,000

9,400

600

2

1

66.67

โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ
(นําเสนอผลงานบริการวิชาการ
(ประชาสัมพันธ จัดทํารายงาน ติดตาม
ความกาวหนา แสดงผลงานและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู)
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
(พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น)

60,000

0

60,000

0

4

0.00

26,000

4,000

22,000

1

2

33.33

ผลการดําเนินงาน

ไตรมาส 1
รวมจัดนิทรรศการ “ชิมอาหารพื้นบาน ชมวัฒนธรรม ช็อปผลิตภัณฑ
ไตรตรึงษ” ใหกับประชาชนทั่วไป วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ วัดวัง
พระธาตุ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ความพึงพอใจภาพรวม รอยละ
89.800
ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากกําหนดระยะเวลาดําเนินการในแผน
กําหนดไวในไตรมาส 3
ไตรมาส 2
- จัดทําแบบสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
- จัดสงและเก็บรวบรวมแบบสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ
จากหนวยงานภายนอก
ไตรมาส 2
- จัดการประกวดภาพถาย หัวขอ “ภาพแหงความประทับใจ ในหลวง
รัชกาลที่ 9”ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
วันที่ 21 มกราคม 2560 ณ สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 79.20
ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากกําหนดระยะเวลาดําเนินการในแผนไวใน
ไตรมาส 3

ไตรมาส 2
- จัดทําแผนประชาสัมพันธและใบสมัครการอบรมคายภาษาอังกฤษ
English For Fun รุนที่ 1
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ชื่อโครงการ
โครงการบริหารสํานักงาน
(บริหารสํานักงาน)

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ
(ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ)
โครงการปรับปรุงหองประชุม
(ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอง
ประชุมสํานัก)
รวม

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ
30,000
20,000
10,000

26,000

26,000

0

68,000

68,000

0

490,000

264,164

225,536

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
บรรลุ ไมบรรลุ รอยละ
3
0
100.00 ไตรมาส 1
- จัดจางทําวัสดุสํานักงาน (ถายเอกสารงานธุรการประจําเดือนตุลาคมพฤศจิกายน 2559)
- จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ
ไตรมาส 2
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ
1
0
100.00 ไตรมาส 2
- จัดซื้อครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
1
0
100.00 ไตรมาส 2
- จัดซื้อครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรพกพา จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อครุภณ
ั ฑชุดไมคประชุม จํานวน 4 เครื่อง
- จัดซื้อครุภณ
ั ฑโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
65.93

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหปรับกิจกรรมในโครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ ใหเปนกิจกรรมที่พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ไมใช
พัฒนาที่ตัวบุคคล หรือกลุมคน

8
4.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 (6 เดือน) (เอกสารหมายเลข 4.2)
ผูช ว ยศาสตราจารยรั ช นี นิ ธ ากร นําเสนอผลการปฏิบัติงานตามตัว ชี้วัดของแผนปฏิบัติร าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) โดยสํานักบริการ
วิชาการฯ กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวนทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผล
การดําเนินงาน คือ มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายที่กําหนด 13 ตัวชี้วัด และไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 7
ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมายได รอยละ 65.00 และมีผลการประเมินในภาพรวม
คือ 3.00 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพการ
บริการวิชาการแกสังคม (ระดับหนวยงาน)
จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานและกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑการประกันคุณภาพภายใน
การเบิกจายงบประมาณแผนดินและเงินนอก
งบประมาณตามเปาหมายการเบิกจายของแผนงาน/
โครงการ
การปรับปรุงระบบขอมูล MIS และรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

รอยละบุคลากรที่จัดทําคูม ือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รอยละของบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
รอยละของบุคลากรทีไ่ ดนําความรูแ ละทักษะของการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มาใชในการพัฒนางาน
ที่รับผิดชอบ
รอยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณา
กับพันธกิจ และมีการวางแผนหรือแนวทางที่จะ
นําไปใชประโยชน (ระดับมหาวิทยาลัย)

แผน
ปฏิบัติได 4 ขอ

ผล
ปฏิบัติได 5 ขอ

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

4 เครือขาย
ปฏิบัติได 3 ขอ

4 เครือขาย
ปฏิบัติได 4 ขอ

บรรลุ
บรรลุ

4.00 คะแนน

N/A

ไมบรรลุ

4.55 คะแนน

บรรลุ

รอยละ 80.00

รอยละ 53.91

ไมบรรลุ

รอยละ 80.00

N/A

ไมบรรลุ

รอยละ 40.00

ไมบรรลุ

รอยละ 80.00
รอยละ 50.00

รอยละ 100.00
รอยละ 80.00

บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 10.00
รอยละ 80.00

รอยละ 100.00
รอยละ 100.00

บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 40.00

รอยละ 95.24

บรรลุ

4.00 คะแนน

รอยละ 80.00

(ยังไมถึงระยะเวลาใน
การประเมินผูบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล)

(ระบบ MIS ดาน
การบริการวิชาการ
ไมมีผูดูแลระบบ
อยางตอเนื่อง ทําให
ขอมูลไมเปนปจจุบัน
และระบบไม
สามารถใชงานได)
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ลําดับ
14

15
16
17
18

19
20

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับมหาวิทยาลัย)

แผน
ปฏิบัติได 3 ขอ

ผล
ปฏิบัติได 1 ขอ

บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพการ
บริการวิชาการแกสังคม (ระดับมหาวิทยาลัย)
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการบริการ
วิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย)
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการจัดหารายได
จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่มีการสรางรายได

ปฏิบัติได 4 ขอ

ปฏิบัติได 5 ขอ

บรรลุ

3.50 คะแนน

4.32 คะแนน

บรรลุ

3.50 คะแนน
1 หลักสูตร

4.61 คะแนน
N/A

บรรลุ
ไมบรรลุ

ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายไดจากการ
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
ระดับความสําเร็จของการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติได 3 ขอ

ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุ

ปฏิบัติได 3 ขอ

ไมบรรลุ

ปฏิบัติได 4 ขอ

(ในแผนปฏิบัติงาน
กําหนดใหมีการจัด
หลักสูตรระยะสั้น
ในไตรมาสที่ 3)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ 7 ใหประสานงานฝายดูแลระบบขอมูลสารสนเทศ MIS เพื่อตรวจสอบการใชงานระบบ
MIS ดานการบริการวิชาการ ระบบเดิม หรือตองจัดทําระบบใหม
2. ตัวชี้วัดที่ 14 ควรมีการประเมินผลลัพธของการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ หรือชุมชน วาเปนอยางไร ใหมี
ความชัดเจน
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ความเสี่ยง

4.3 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6 เดือน) (เอกสารหมายเลข 4.3)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6 เดือน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

R4O13 การชําระเงินคา

สินคามีความผิดพลาดอาจ
กอใหเกิดความช้าํ ซอนในการ
เบิกจาย

R3F1 บุคลากรมีการหัก

คาใชจายกอนนําสงทําให
ยอดเงินไมตรงกับอัตราที่
ประกาศไว

R1O12 ระบบขอมูล

สารสนเทศสูญหาย

ปจจัยเสี่ยง

ภายนอก
รานที่สั่งซื้ออยู
ตางจังหวัดไมมีการเซ็น
รับของที่สงมาบิลที่เรียก
เก็บคาสินคาไมมีผูรับ
สินคา
ภายใน
เจาหนาที่ขาดความรู
ความเขาใจในการวาง
ระบบการควบคุม
ภายใน
บุคลากรมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการนําสง
และเบิกจายยังไมชัดเจน
ภายใน
ยอดนําสงกับยอดที่
ประกาศไมตรงกัน
ภายใน
มหาวิทยาลัยมีความ
ตองการเว็บโอเมตริก
และระบบ MIS
ภายใน
1. สํานักฯ ไมมี server
การสํารองเก็บขอมูลซึ่ง
เคยมีปรากฎวาขอมูลใน
เครื่องเกิดการสูญหาย
2.สารสนเทศของสํานักฯ
ตองเปนปจจุบัน

ระดับความ
เสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม

รอยละความ
คืบหนา

16 (สูง)

1. จัดทําแบบฟอรมขอ
อนุมัติการสั่งซื้อ
2. ขออนุมัติผูที่รับผิดชอบ
ในการสั่งซื้อสินคาเปนเงิน
เชื่อทุกครั้ง
3. สรุปผลการรายงานยอด
เจาหนี้ใหผูรับผิดชอบทุก
เดือน

ต.ค.59-ธ.ค.60

น.ส.พิชญนันท
ดอนไพรวัลย

1. จัดทําเอกสารแบบฟอรมจัดซื้อจัดจาง
2. นําแบบฟอรมจัดซื้อจัดจางเสนอรอง
ผูอํานวยการ และผูอาํ นวยการสํานักฯ
3. จัดทํารายงานยอดเจาหนี้ ลูกหนี้
ประจําเดือนเสนอตอ อาจารยวรภรณ และ
อาจารยชาลี

12 (สูง)

1. ศึกษาระเบียบ คูมือ การ

ต.ค.59-ธ.ค.60

นายขวัญ
พิกุลทอง

1. จัดทําประกาศการกําหนดอัตราเชาพืน้ ที่ที่
กอใหเกิดรายได

80

1. ทําการสํารองขอมูล
2. ทําการอัพเดตขอมูล
สารสนเทศของสํานักฯ

ต.ค.59-ธ.ค.60

น.ส.เกตุแกว
สรอยอวม

1. ทําการสํารองขอมูลสัปดาหละ 1 ครั้ง
2. จัดซื้อเอ็กทานอล ไวสํารองขอมูลสารสนเทศ
3. ทําการอัพเดตขอมูลสารสนเทศของสํานักฯ
ใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่มีการแกไข หรือมีขอมูล
เพิ่มเติม

100

12 (สูง)

เบิกจายเงินรายได
2. จัดทําระบบการเบิก
จายเงินรายไดใหชัดเจน

100

ปญหา/อุปสรรค
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ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

P1O2 การดําเนิน งานดาน

ภายใน
การบริหารและบริการ
ไมมีการวางระบบการนํา
วิชาการไมเต็มประสิทธิภาพ ความรูที่ไดไปใชในการ
แมบุคลากรจะมีแผนพัฒนา ปฏิบัติงาน
แตยังไมมีการนําความรูจ าก
การพัฒนามาสูก ารพัฒนา ทํา
ใหการทํางานมีความผิดพลาด

ระดับความ
เสี่ยง
12 (สูง)

แผนงาน/กิจกรรม
1. จัดทําสมุดบันทึกการ

อบรม
2. จัดทําฐานขอมูลการไป
อบรมในแตละครั้ง
3. มอบหมายผูรับผิดชอบ
ติดตามการนําความรูที่ไดไป
ใชประโยชน
4. สรุปรายงานผลให
ผูบริหารรับทราบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.59-ธ.ค.60

นางวาสนา
มณีโชติ

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม

รอยละความ
คืบหนา

1. จัดทําสมุดบันทึกผลการเขารวมโครงการ
กิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ประจําปงบประมาณ 2560 มอบใหบุคลากร
สายสนับสนุนทุกคน
2. จัดทําแบบฟอรมการรายงานผลและเก็บ
รวบรวมขอมูลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ประจําปงบ 2560 (3 เดือน)
3. จัดทํารายงานผลการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจําปงบ 2560 (3 เดือน)

100

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหปรับการเขียนความเสี่ยง R3F1 และ P1O2 ใหมใหมีความถูกตองและชัดเจนยิ่งขึ้น

ปญหา/อุปสรรค
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4.4 แนวทางการจัดสรรงบประมาณบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสาร
หมายเลข 4.4)
ผู ช ว ยศาสตราจารย ช าลี ตระกู ล นํ า เสนอแนวทางการจั ด สรรงบประมาณบริ ก ารวิ ช าการ
ปงบประมาณ 2560 และปงบประมาณ 2561 ดังนี้
ปงบประมาณ 2560
1. การกําหนดพื้นที่เปาหมายของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของคณะ/ศูนย/สํานัก จะตองลง
พื้นที่ชุมชนตนแบบที่มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู ไดแก ชุมชนไตรตรึงษ หรือชุมชนหนองหลวง อยางนอย
รอยละ 20 ของโครงการทั้งหมด
2. การกํ า หนดบุ ค คลเป า หมายของโครงการ/กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการ จะต อ งมี สั ด ส ว นของ
บุคคลภายนอกตอบุคคลภายใน เปน 80:20
5. การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2560 ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่
2 หรือไตรมาสที่ 3 เฉพาะบางโครงการที่มีขอตกลง
4. งบประมาณที่จัดสรรโปรแกรม/สํานัก/สถาบัน ละ 38,000 บาท คณะ/ศูนยที่สังกัดแตละคณะ
เฉลี่ยศูนยละ 80,000 บาท
ปงบประมาณ 2561
1. กําหนดพื้นที่เปาหมายเพิ่มเติม คือ ชุมชนทาขุนราม
2. กํ า หนดประเด็ น โจทย เ ชิ ง พื้ น ที่ โ ดยการได ม าจากการมี ส ว นร ว มของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และ
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
3. คณะ/ศูนย/สํานัก เขียนขอเสนอโครงการใหสอดคลองกับประเด็นโจทยที่แตละพื้นที่ตองการ
4. กํากับ ติดตาม รายงานผลตามตัวชี้วัดทุก 2 เดือน
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ดร.ชํานาญ วัฒนศิริ
1. ประเด็นกําหนดพื้นที่เปาหมายการพัฒนาชุมชนตนแบบ ควรพิจารณาจากมาตรฐานชุมชน (ม.ช.ช.)
ซึ่งกรมพั ฒ นาชุ มชนได กํา หนดไว ประกอบด ว ย ผู นํ าชุ มชน แผนชุมชน และแหล งเรีย นรู ในชุ มชน ฉะนั้ น
การเลือกพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนตนแบบจึงควรชี้แจงการคัดเลือกในเวทีของนายก อบต. โดยมีการกําหนด
เงื่อนไขบริบทที่นําไปสูการเปนชุมชนตนแบบ
การวางแผนพัฒนาชุมชนตนแบบ มีองคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก
1) ผูนําชุมชน ผูนําชุมชนจะตองมีภาวะผูนําอยางแทจริง
2) แผนชุมชน โดยชุมชนที่ยังไมเขมแข็งควรตองไปชวยใหมีแผนชุมชนที่ชัดเจนกอน และตองไดมา
จากการ workshop ของผูที่เกี่ยวของ
3) การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู (KM) ซึ่งผลจากการแลกเปลี่ย นเรี ย นรูทําใหทราบถึงแหลงเรีย นรู
ในชุมชน (learning center)
2. ประเด็นวิธีการกําหนดประเด็นโจทยเชิงพื้นที่
1) ควรวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลของชุมชน ซึ่งสามารถหาขอมูลไดจากแผนชุมชน วาแผน
ชุมชนที่มีอยูสามารถตอบโจทยเชิงพื้นที่ไหม แผนชุมชนสามารถระบุไดวาชุมชนมีความตองการ/อยากพัฒนา
อะไร และชุมชนมีความอยูรอด ซึ่งผลที่ไดคือกลุมเปาหมาย
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2) มหาวิทยาลัยควรไดมีสวนรวมในการนําขอมูลการสํารวจความตองการพัฒนาของกลุมเปาหมาย
ในพื้นที่ไปจัดทําแผนชุมชนของพื้นที่เปาหมายซึ่งขอมูลการสํารวจอาจไดมาจากแบบสํารวจหรือแบบสอบถาม
สามารถทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการพัฒนาที่มีอยูและที่ตองการเพิ่มเติม
3. ประเด็นขอเสนอโครงการใหสอดคลองกับประเด็นโจทยที่แตละพื้นที่ตองการ
1) ควรเป น โครงการบู ร ณาการตอบโจทย ดว ยสาขาวิช าการที่เ ปดสอนอยู ถ าหาไมไ ดห รื อไม
ครบถวนใหหาเครือขายชวยแกโจทยชุมชน
2) โครงการจะตองมีผูตรวจสอบการดําเนินงาน นั่นคือ ตองมี project manager ซึ่งเปนผูเชื่อม
การบริหารจัดการ
3) ชุมชนเขมแข็งจะตองตอบโจทยตามหลักวิชาการ โดยใชระบบมาตรฐานงานชุมชนเปนตัวตั้งใน
การบรรยายใหความรู
4) ตองดูเปาหมายที่จังหวัดตั้งไว
5) ตองเลือกชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง และผูนําใหความรวมมือ
ผูชวยศาสตราจารยประทีป แกวเหล็ก
1. ตองมีวิธีการไดมาของพื้นที่เปาหมาย ไดมาอยางไร
1) เลือกชุมชนตนแบบที่จังหวัดทําแลวเขาไปรวม
2) ชุมชนที่มหาวิทยาลัยเลือกเอง ไปมาสะดวก และไปกับหนวยงานได (ทาทาย)
2. กําหนดโจทย ความตองการ ความจําเปนที่อยากมีคืออะไร
3. เขียนโครงการตามประเด็นที่กําหนด ตองเปนเชิงบูรณาการ และศักยภาพของสาขาวิชาที่สามารถ
ลงมือปฏิบัติงานได
4. กําหนดตัวชี้วัดวาชุมชนเขมแข็งจะตองมีอะไรบาง
5. ตองทําเครือขาย เชน มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ติดตาม ตรวจสอบ
ผูชวยศาสตราจารยบุณยกฤต รัตนพันธุ
1. ตองมีเปาหมายที่ชัดเจน
2. คณะตองดําเนินการเขียนขอเสนอโครงการ แลวตองทําใหไดตามเปาหมายที่ตั้งไว

เปนตน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง
อยากใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ มีการบูรณาการรวมกัน เชน เกษตร การตลาด ออกแบบ
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4.5 รายไดของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได (6 เดือน) (เอกสารหมายเลข 4.5)
รายไดสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได เดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560
รายการ
รายได / บาท
หมายเหตุ
1. การขอใชหองประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
275,425
2. โรงอาหารและพื้นที่ตางๆ
275,670
3. รับถายรูปบัณฑิตป 2559
440,706
4. โรงแรมน้ําเพชร
55,700
ยังไมหักคาใชจาย
5. รานคากิจกรรมสหกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เงินสดยกมา = 1,574,765.94 บาท
รายรับ
= 3,153,794.1 บาท
รายจาย
= 3,733,999.51 บาท
เงินสดคงเหลือ = 994,560.52 บาท
6. โครงการสวัสดิการน้ําดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รายรับ = 383,502 บาท
รายจาย = 678,653.5 บาท
รวม
= -295,151.5 บาท
7. ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพและสระวายน้ํา
รวมทั้งสิ้น = 15,880 บาท
8 รายไดจากการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการฯ
รวมทั้งสิ้น = 429,000 บาท
หมายเหตุ : รายการที่ 3 รับถายรูปบัณฑิตป 2559 จํานวนที่ชําระเงิน 1,499 คน * 1,400 บาท = 2,098,600 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรับสวนแบงที่ 21 % เปนจํานวน 440,706 บาท
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมจาก ดร.ชํานาญ วัฒนศิริ ในเรื่องของ
โครงการสวัสดิการน้ําดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ควรมีการบูรณาการการของหนวยงานภายใน เชน
ใหศูนยสงเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร (Fosic) ตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ให โ ปรแกรมการตลาดช ว ยเรื่ องการวางแผนการจัดจํ าหนา ย เป น ตน และขอความรว มมือกั บ หน ว ยงาน
ภายนอก เชน ประสานงานหาคนมาจาก YEC (คนรุนใหมของหอการคาจังหวัด) มาชวยในการดําเนินกิจกรรม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไมมีเลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูต รวจรายงานการประชุม
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