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รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ 2560
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------รายชื่อบุคลากรที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
รองประธาน
3. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
รองประธาน
4. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
กรรมการ
5. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
กรรมการ
6. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
7. นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
กรรมการ
8. นางวาสนา มณีโชติ
เลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานในการประชุ ม ตรวจสอบเห็ น ว า บุ ค ลากรสํ า นั ก บริ ก ารวิ ช าการและจั ด หารายได ค รบ
องคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ไดรับผิดชอบโครงการพัฒนา
ชุมชนตนแบบ โดยเลือกชุมชนตนแบบ 2 ชุมชน คือ 1) ชุมชนไตรตรึงษ และ 2) ชุมชนหนองหลวง
1.2 ควรจั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม เพื่ อแจ ง ผลการรายงานการติ ด ตาม
ความก า วหน า การดํ า เนิ น งานโครงการบริ ก ารวิ ช าการ ไตรมาส 1 ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560
ใหคณะกรรมการทราบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
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หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
สถาบันวิจัยและพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย

การรายงานผลการดําเนินงาน
รายงานแลว
ยังไมไดรายงาน
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1.3 ควรจัดประชุมคณะกรรมการจัดบริการวิชาการและจัดหารายไดกอนหมดวาระ
1.4 มอบฝายจัดหารายได ประสานงานรานหรือบริษัทเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ เพื่อจัดพิมพเอกสาร ตํารา
รายงาน การเขาเลมรายงาน เปนตน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายไดครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองประชุม
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม เห็นดวยโดยไมมีการแกไข แตมีขอเสนอแนะสําหรับการ Reprofile ของสํานักฯ ในครั้ง
ตอไป โดยใหเพิ่มขอมูลในสวนของพื้นที่ใหบริการ 2 ชุมชน คือ 1) ชุมชนบานคลองน้ําเย็นเหนือ อ.คลองขลุง
จ.กําแพงเพชร และ 2) ชุมชนบานคลองแมลาย อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การจัดทําระบบการรายงานความกาวหนาโครงการบริการวิชาการ
นางสาวเกตุแกว สรอยอวม รายงานวาขณะนี้ไดมีการพัฒนาระบบการรายงานความกาวหนาเสร็จ
เรียบรอยแลว 80% ที่เหลืออีก 20% เปนเรื่องของการ Export ขอมูลออกมาเปนไฟลเอกสาร Word เพื่อที่จะ
Print และการตรวจเช็คความเรียบรอยของระบบ ซึ่งจะมีการดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน
2560
3.2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะหลังการตรวจสอบประเมินผลการวาง
ระบบควบคุมภายใน ประจําป 2559
ประธานในที่ ป ระชุ ม ให ผู รั บ ผิ ด ชอบรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามข อ เสนอแนะของกรรมการ
ตรวจสอบภายใน หลังจากมีการเขาตรวจสอบสํานักฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ไดผลดังนี้

ขอเสนอแนะจากรรมการตรวจสอบภายใน
ผลการดําเนินงาน
สหกรณ
1. การจัดซื้อสินคาควรมีใบกํากับภาษี
ดําเนินการแลว
2. ควรตั้งราคาสินคาแยกกันระหวางเงินเชื่อกับเงินสด ดําเนินการแลว
3. ควรตั้งคณะกรรมการตรวจนับสินคา
ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากรอสรุปการตรวจ
นับสินคาเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2559 กอน
4. ควรจัดทําบัญชีลงรับสินคาคูก ับใบเสร็จ
ดําเนินการแลว
5. ควรทําบัญชีขายสินคารายวัน
ดําเนินการแลว
6. ควรเพิ่มชองทางการจัดเก็บขอมูลสินคา เชน
ยังไมไดดําเนินการ มอบ น.ส.รุงทิพย และ
คอมพิวเตอร
น.ส.พิชญนันท ประสานงานราน Ten up
เพื่อสอบถามราคาเครื่องสแกนบารโคด
การจัดหารายได
ใหนําสงเงินที่เหลือจากการบริหารจัดการสง
ดําเนินการแลว
ฝายการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ทุกครั้งที่มีการจัด
กิจกรรมจากหนวยงาน/บุคคล ภายนอก

ผูรับผิดชอบ

น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย

นายขวัญ พิกุลทอง
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ขอเสนอแนะจากรรมการตรวจสอบภายใน
ผลการดําเนินงาน
บริหารจัดการ
1. ควรจัดทําคําสั่งการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงแต ดําเนินการแลว
ละฝายใหชัดเจน
2. ควรจัดทํารายงานการประชุมในการวิเคราะห และ ดําเนินการแลว
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิบัติ งาน/โครงการ ประจํ าปง บประมาณ พ.ศ. 2560
(ไตรมาส 1)
นางวาสนา มณีโชติ นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 1) มีทั้งหมด 9 โครงการ ไดรับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท เบิกจายไป
91,080 บาท คิดเปนรอยละ 18.22 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 25.19 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ลําดับ
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ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร
- ศึกษาดูงาน

แหลงงบ
บ.กศ.

- พัฒนาบุคลากร
2

โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ แผนดิน
- กิจกรรมพัฒนาชุมชน
ตนแบบและชุมชนใกลเคียง

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
ไดรับ
% การ ตามตัวชี้วัด
เบิกจาย
(%)
อนุมัติ
เบิกจาย
40,000 17,530 43.83
60.00
20,000 17,530
ศึกษาดูงานดานการบริการวิชาการ การจัดหา
รายได และงานอื่นๆ ณ สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 25-27
ธันวาคม 2559
20,000
ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการในแผนไวในไตรมาส 2 และ 3
200,000 63,550 31.78
66.67
135,000 36,100
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําวุนและขนมชั้น
แฟนซี” ใหกับกลุมอาชีพและกลุม ผูสูงอายุ
ชุมชนไตรตรึงษ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ณ หมูที่ 4 บานวังพระธาตุ ต.ไตรตรึงษ
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร จํานวน 24 คน
มีความพึงพอใจภาพรวม รอยละ 87.60
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลีย้ งไสเดือนดิน”
ใหกับประชาชนชุมชนหนองหลวง วันที่ 19
พฤศจิกายน 2559 ณ บานผูใหญบาน หมูที่ 4
ชุมชนหนองหลวง อ.ลานกระบือ
จ.กําแพงเพชร จํานวน 20 คน ความพึงพอใจ
ภาพรวม รอยละ 91.40
- รวมจัดทําแผนชุมชนหนองหลวง กับผูนํา
หมูบานและสมาชิกกลุมอาชีพ วันที่ 8
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ลําดับ
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ชื่อโครงการ

แหลงงบ

ไดรับ
อนุมัติ

งบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์
% การ ตามตัวชี้วัด
เบิกจาย
(%)
เบิกจาย

- กิจกรรมนําเสนอผลงาน
รวมกับชุมชนตนแบบ

50,000 27,450

-

-

- กิจกรรมติดตามประเมินผล
โครงการบริการวิชาการและ
จัดทํารายงาน
โครงการสํารวจความ
บ.กศ.
ตองการรับบริการวิชาการ
ราชภัฏวิชาการ
แผนดิน

15,000

-

-

-

30,000

-

-

0.00

20,000

-

-

0.00

บ.กศ.

60,000

-

-

0.00

บ.กศ.

26,000

-

-

0.00
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โครงการนําเสนอผลงาน
บริการวิชาการ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น
โครงการบริหารสํานักงาน

บ.กศ.

30,000 10,000

33.33

100.00

8

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ

บ.กศ.

26,000

-

-

0.00

9

โครงการปรับปรุงหอง
ประชุม
รวม

แผนดิน

68,000

-

-

0.00

91,080

18.22

25.19
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500,000

ผลการดําเนินงาน
ธันวาคม 2559 ณ องคการบริหารสวนตําบล
หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทําของที่ระลึก” ใหกับ
ประชาชนชุมชนไตรตรึงษ วันที่ 20 ธันวาคม
2559 ณ องคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร จํานวน 35 คน
รวมจัดนิทรรศการ “ชิมอาหารพื้นบาน
ชมวัฒนธรรม ช็อปผลิตภัณฑไตรตรึงษ”
ใหกับประชาชนทั่วไป วันที่ 23 ธันวาคม
2559 ณ วัดวังพระธาตุ อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร ความพึงพอใจภาพรวม
รอยละ 89.80
ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการในแผนไวในไตรมาส 3
อยูระหวางการดําเนินการประสานงาน
แตยังไมมีการใชงบประมาณ
ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการในแผนไวในไตรมาส 2
ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการในแผนไวในไตรมาส 3
ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการในแผนไวในไตรมาส 3
- จัดจางทําวัสดุสํานักงาน (ถายเอกสารงาน
ธุรการประจําเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559)
- จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 รายการ
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ
อยูระหวางการดําเนินการจัดหารานคา
เพื่อเสนอราคาครุภัณฑ
อยูระหวางการดําเนินการจัดหารานคา
เพื่อเสนอราคาครุภัณฑ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และควรเรงดําเนินการการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว
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4.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(3 เดือน)
นางวาสนา มณีโชติ นําเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (6 เดือน) มีทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด สํานักฯ สามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
11 ตัวชี้วัด และไมบรรลุเปาหมาย 9 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมาย รอยละ 55.00 และ
มีผลการประเมินในภาพรวม เทากับ 2.65 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับมหาวิทยาลัย)
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพการ
บริการวิชาการแกสังคม (ระดับมหาวิทยาลัย)
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการบริการ
วิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย)
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการจัดหารายได
จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่มีการสรางรายได

แผน
ปฏิบัติได 4 ขอ

ผล
ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ

4 เครือขาย
ปฏิบัติได 3 ขอ

4 เครือขาย
ปฏิบัติได 4 ขอ

บรรลุ
บรรลุ

4.00 คะแนน
4.00 คะแนน

N/A
4.55 คะแนน

ไมบรรลุ
บรรลุ

รอยละ 80.00

รอยละ 39.44

ไมบรรลุ

รอยละ 80.00

N/A

ไมบรรลุ

รอยละ 80.00

รอยละ 40.00

ไมบรรลุ

รอยละ 80.00
รอยละ 50.00

รอยละ 20.00
รอยละ 80.00

ไมบรรลุ
บรรลุ

รอยละ 10.00
รอยละ 80.00

รอยละ 100.00
รอยละ 100.00

บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 40.00

รอยละ 95.24

บรรลุ

ปฏิบัติได 3 ขอ

ปฏิบัติได 1 ขอ

ไมบรรลุ

ปฏิบัติได 4 ขอ

ปฏิบัติได 5 ขอ

บรรลุ

3.50 คะแนน

4.33 คะแนน

บรรลุ

3.50 คะแนน
1 หลักสูตร

4.81 คะแนน
N/A

บรรลุ
ไมบรรลุ

6
ลําดับ
19
20

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายไดจากการ
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
ระดับความสําเร็จของการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย

แผน
ปฏิบัติได 3 ขอ

ผล
ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

ปฏิบัติได 4 ขอ

ปฏิบัติได 3 ขอ

ไมบรรลุ

และ นางวาสนา มณีโชติ แจงตอวาจากการเขารวมการอบรมการใชงานระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ชั้น 6
นั้น มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนกําหนดใหทุกหนวยงานเริ่มใชระบบ E-SPR ในการรายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
มติ ที่ประชุ ม เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายใหนางวาสนา มณีโชติ เชิญผูรับผิดชอบทุกคนมาฝก
ปฏิบัติการใชงานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ (E-SPR) ภายในเดือนเมษายน 2560

12
4.3 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (3 เดือน)
ที่ประชุมใหบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรายงานผลการพัฒนาตนเอง จากการเขารวมโครงการกิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (3 เดือน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล

กิจกรรม/เรื่อง

วัน/เดือน/ป

English in the Garden :
Have a seat & Speak
English

19 ตุลาคม 2559

นางวาสนา มณีโชติ

English in the Garden :
Have a seat & Speak
English

19 ตุลาคม 2559

การเขียนโครงการเพื่อจัดทํา
งบประมาณบูรณาการตาม
ยุทธศาสตรและตัวชี้วัด
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

7 พฤศจิกายน 2559

อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ

การนําไปใชประโยชน

- สื่อสารภาษาอังกฤษ
กับเพื่อนรวมงาน
- ฝกอานเอกสาร วารสาร
ที่เปนภาษาอังกฤษมากขึ้น
- เรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
อาคารเรียนรวมและ
- สื่อสารภาษาอังกฤษ
อํานวยการ
โดยการพูดไดมากขึ้น
- ฝกการพูดภาษาอังกฤษ
อยางงายกับเพื่อน
รวมงานเปนประจํา
- ฝกอาน ทองคําศัพท
และแปลประโยค
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
- ฝกรองเพลง
ภาษาอังกฤษจาก
Youtube เพื่อสอนลูก
หองประชุมพิชัยราชภัฏ
นําความรูที่ไดมารวมเขียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอ
ตั้งงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามแผน

หลักฐานการนําไปใช
ประโยชน
การพูด การอาน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
3

- การสื่อสารภาษาอังกฤษ
กับเพื่อนรวมงาน
- การฝกอานภาษาอังกฤษ
- การฝกรองเพลง
ภาษาอังกฤษ

3

- โครงการจัดตั้งศูนย
ทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน
- โครงการเตรียมความ
พรอมการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ

8

7

นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี

สถานที่

13
ชื่อ-สกุล

กิจกรรม/เรื่อง

วัน/เดือน/ป

นายขวัญ พิกุลทอง

English in the Garden :
Have a seat & Speak
English

19 ตุลาคม 2559

หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ

อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร ชั้น 6

อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ

การนําไปใชประโยชน
บูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตามชวงวัย
2 โครงการ คือ
1. โครงการจัดตั้งศูนย
ทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน
2. โครงการเตรียม
ความพรอมการเขาสู
สังคมผูส ูงอายุ
นําความรูมาดําเนินการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาระยะ
10 ป (2561-2570)
(Reprofiling) ของสํานัก
บริการวิชาการและจัดหา
รายได
จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ ของ
สํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได รอบ 3
เดือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ผานระบบ E-SPR
- การกลาวสวัสดีเปน
ภาษาอังกฤษเมือ่ พบปะ
คนอื่น

หลักฐานการนําไปใช
ประโยชน

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

แผนพัฒนาระยะ 10 ป
(2561-2570) (Reprofiling)
ของสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได

14

ระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (E-SPR) ของสํานัก
บริการวิชาการและจัดหา
รายได

3.5

การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ประจําวัน

3

8

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการ 22-23 พ.ย. 59
พัฒนามหาวิทยาลัย
(Reprofiling) ระยะ 10 ป
พ.ศ. 2561 - 2570ครั้งที่ 2
และยกรางแผนยุทธศาสตร
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-2565
อบรมการใชงานระบบ
7 ธันวาคม 2559
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ
(E-SPR)

สถานที่

14
ชื่อ-สกุล

กิจกรรม/เรื่อง

English in the Garden :
Have a seat & Speak
English

7 ตุลาคม 2559

19 ตุลาคม 2559

อบรมการใชงานระบบรายงาน 7 ธันวาคม 2559
ผลการปฏิบตั ิราชการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ (E-SPR)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

สถานที่

การนําไปใชประโยชน

- การฝกจําคําศัพท
ภาษาอังกฤษงายๆ ที่ใช
ประจําวัน
- การแนะนําตัวเปน
ภาษาอังกฤษใหกับผูมา
ติดตองานจากภายนอก
- การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องตนกับ
หนวยงานอื่น
หองประชุมสภามหาวิทยาลัย - ตรวจสอบเว็บไซตของ
ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและ
หนวยงาน เพื่อแกไข
อํานวยการ
ปญหา และทําใหระบบ
เว็บไซตสมบูรณทสี่ ุด
อาคารเรียนรวมและ
- นําไปปรับใชกับการ
อํานวยการ
ทํางาน คือ การสนทนา
กับเพื่อนรวมงานเปน
ภาษาอังกฤษ หรือการ
ทักทายเปนภาษาอังกฤษ
- นําไปปรับใชกับการ
ทํางานดานการทํา
จดหมายขาวเปน
ภาษาอังกฤษ
อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร ชั้น 6

หลักฐานการนําไปใช
ประโยชน

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

เว็บไซตสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได

0
3

- การสื่อสารภาษาอังกฤษ
กับเพื่อนรวมงาน
- จดหมายขาวภาษาอังกฤษ

3

9

นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
แลกเปลีย่ นเรียนรูการพัฒนา
เว็บไซต ครั้งที่ 1/2560

วัน/เดือน/ป

3.5

10
4.4 การประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปการศึกษา 2559
ที่ประชุมใหบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรายงานผลการประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
นางวาสนา มณีโชติ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ดานงานบริการวิชาการ
แผนการพัฒนา
1. อบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผน ปละ 1ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
การเขียนโครงการเพื่อจัดทํางบประมาณบูรณาการตาม
ยุทธศาสตรและตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 7
พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมพิชัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ

เขารวมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
(Reprofiling) ระยะ 10 ป พ.ศ. 2561 - 2570 ครั้งที่ 2 และยก
รางแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-2565 วันที่ 22-23
พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 หอประชุมที
ปงกรรัศมีโชติ
2. อบรมหรือศึกษาการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร อบรมการใชงานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ (E-SPR) วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร
สําหรับการปฏิบัติงาน ในสํานักงาน ปละ 1 ครั้ง
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ชั้น 6
ศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงานใน
สํานักงานดวยตนเองจากแหลงความรูทางอินเตอรเน็ต เชน คูมือ
การใชงานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point)
ศึกษาจากผูที่มีความรู ความสามารถดานการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร และเพื่อนรวมงาน เชน การใชงานโปรแกรม
Photoshop โปรแกรม SPSS เปนตน
3. ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
งานสารบรรณ พ.ศ. 2556 และที่แกไขเพิ่มเติม ปละ 2556 และที่แกไขเพิ่มเติม จากแหลงความรูทางอินเตอรเน็ต
2 ครั้ง

การนําไปใชประโยชน
รวมเขียนโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวง
วัย 2 โครงการ คือ
1. โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
2. โครงการเตรียมความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ปรับปรุงแผนพัฒนาระยะ 10 ป (2561-2570)
(Reprofiling) ของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได รอบ3 เดือน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผานระบบ E-SPR

การประเมิน
บรรลุ ไมบรรลุ




นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานในสํานักงานดาน
คอมพิวเตอร เชน การพิมพเอกสาร บันทึกขอความ คําสั่ง
รายงานการประชุม การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล
การสืบคนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต เปนตน

นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ ใหมี
ความถูกตอง เชน การพิมพเอกสาร บันทึกขอความ คําสั่ง
รายงานการประชุม เปนตน



4. อบรมการใชระบบ 3DGF ในเรื่องการเงิน -บัญชี
หรือศึกษาหลักเกณฑ และระเบียบวิธีทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัยฯ ปละ 2 ครั้ง

ศึกษาหลักเกณฑและระเบียบวิธีทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ
นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานการเงินใหมีความถูกตอง
จากคูมือมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แนวปฏิบัติดานการเงิน เชน การยืมเงินทดลองจาย การเบิกคาตอบแทน การเบิก
การคลัง งานการเงินบัญชี
เงินคาวัสดุ เปนตน



5. อบรมการใชระบบ 3DGF ในเรื่องพัสดุ ครุภัณฑ
หรือศึกษา ระเบียบงานพัสดุ ครุภัณฑ ของ
มหาวิทยาลัยฯ ปละ 2 ครั้ง

ศึกษาระเบียบงานพัสดุ ครุภัณฑ ของมหาวิทยาลัยฯ จากคูมือการ นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานพัสดุ ครุภัณฑ ใหมีความ
ตรวจนับพัสดุประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ถูกตอง เชน การจัดซื้อครุภัณฑ



6. ศึกษาการเขารวมประชุมในที่ตาง ๆ ฝกทักษะการ เขารวมการประชุม ฝกทักษะจดบันทึกรายงานการประชุมและ
จดบันทึกการประชุม ฝกทักษะการสรุปรายงานการ สรุปรายงานการประชุม ดังนี้
- การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการและ
ประชุม ปละ 2 ครั้ง
จัดหารายได ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ หอง
ประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
- รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหา
รายได ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุม
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
7. ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ปละ 1ครั้ง
เขารวมกิจกรรม English in the Garden : Have a seat &
Speak English วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ

8. เขาทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ปละ 1 ครั้ง
9. อื่นๆ

นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานเลขานุการ ใหมีความ
ถูกตอง เชน การจดบันทึกรายงานการประชุมและการสรุป
รายงานในการประชุมตางๆ



- สื่อสารภาษาอังกฤษโดยการพูดไดมากขึ้น
- ฝกการพูดภาษาอังกฤษอยางงายกับเพื่อนรวมงานเปน
ประจํา
- ฝกอาน ทองคําศัพทและแปลประโยคภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น
- ฝกรองเพลงภาษาอังกฤษจาก Youtube เพื่อสอนลูก



เขารวมประชุมเสวนา "การแลกเปลี่ยนประสบการณ ประโยชนใน รวมจัดทํา EdPEX Workshop โดยการจัดทําแผนพัฒนา
การนําเกณฑ EdPEX/TQA มาใชในการประกันคุณภาพภายใน การดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ"
ตามเกณฑ EdPEX/TQA
ศึกษาดูงานดานการบริการวิชาการ การจัดหารายได และงานอื่นๆ
วันที่ 25-27 ธันวาคม 2559 ณ สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี
รอยละ




-

88.89

11.11

11
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ดานงานบริการวิชาการ
แผนการพัฒนา

ผลการดําเนินงาน

การนําไปใชประโยชน

การประเมิน
บรรลุ ไมบรรลุ



1. อบรมหรือศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแผน ปละ1ครั้ง
2. ศึกษาหรืออบรมการใชระบบ 3DGF ในเรื่องการเงิน
หรือศึกษาหลักเกณฑ และระเบียบวิธีทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยฯ ปละ 2 ครั้ง

ศึกษาหลักเกณฑและระเบียบวิธีทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ
จากคูมือมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แนวปฏิบัติดาน
การเงินการคลัง งานการเงินบัญชี

นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานการเงินใหมีความ
ถูกตอง เชน การยืมเงินทดลองจาย การเบิก
คาตอบแทน การเบิกเงินคาวัสดุ

3. ศึกษาหรืออบรมการใชระบบ 3DGF ในเรื่องพัสดุ
ครุภัณฑ หรือศึกษา ระเบียบงานพัสดุ ครุภัณฑ ของ
มหาวิทยาลัยฯ ปละ 2 ครั้ง

ศึกษาระเบียบงานพัสดุ ครุภัณฑ ของมหาวิทยาลัยฯ จากคูมือ
การตรวจนับพัสดุประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานพัสดุ ครุภัณฑ ใหมี
ความถูกตอง เชน การจัดซื้อครุภัณฑ

4. ฝกทักษะการประสานงาน และจัดเก็บขอมูลดานการ
บริการวิชาการ ปละ 4 ครั้ง

- ศึกษาวิธีการการประสานงานดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ ประสานงานหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อติดตามขอมูลและผลการดําเนินงานดานการ
เชน อินเตอรเน็ต ผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
บริการวิชาการ รวมทั้งจัดทําแบบฟอรมติดตาม
- ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
ความกาวหนาของโครงการบริการวิชาการ
- มีการติดตามการใชงบประมาณทุกไตรมาส



ศึกษาดูงานดานการบริการวิชาการ การจัดหารายได และงาน
อื่นๆ วันที่ 25-27 ธันวาคม 2559 ณ สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี
6. ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนและฝกปฏิบัติการจัดอบรม ศึกษาและดําเนินการจัดอบรมใหกับชุมชนเปาหมาย ไดแก ชุมชน นําความรูและประสบการณจากการจัดอบรมมา
ไตรตรึงษและชุมชนหนองหลวง ดังนี้
ปละ 4 ครั้ง
พัฒนาการปฏิบัติงานในครั้งตอไป
1. อบรมการทําวุนและขนมชั้นแฟนซี เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59
2. อบรมการเลี้ยงไสเดือนดิน เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 59
3. อบรมการทําผลิตภัณฑของที่ระลึก เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59
4. จัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59
7. อบรมหรือศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ปละ2 - ศึกษาการจัดทําการบริหารความเสี่ยงดวยตนเองจากคูมือ
จัดทํา RM1-RM3 , ปย.1-ปย.2 และ WP1-WP2 ของ
สํานักฯ
ครั้ง
บริหารความเสี่ยง



5. ศึกษาดูงานดานการบริการวิชาการ ปละ1 ครั้ง

8. ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ปละ 1ครั้ง

9. เขาทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ปละ 1 ครั้ง
10. อื่นๆ







- ศึกษาจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และจากเพื่อนรวมงาน
เขารวมกิจกรรม English in the Garden : Have a seat &
- สื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อรวมงาน

Speak English วันที่ 19 ตุลาคม 59 ณ อาคารเรียนรวมและ
- ฝกอานเอกสาร วารสาร ที่เปนภาษาอังกฤษมากขึ้น
อํานวยการ
- เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษมากขึ้น

เขารวมประชุมเสวนา "การแลกเปลี่ยนประสบการณ ประโยชน รวมจัดทํา EdPEX Workshop โดยการจัดทํา

ในการนําเกณฑ EdPEX/TQA มาใชในการประกันคุณภาพ
แผนพัฒนาการดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการ
ภายในและการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ"
และจัดหารายไดตามเกณฑ EdPEX/TQA
รอยละ
80.00 20.00

12
นายขวัญ พิกุลทอง ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ดานงานจัดหารายได
แผนการพัฒนา

ผลการดําเนินงาน

การนําไปใชประโยชน

1. อบรมหรือศึกษาการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ ศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงานใน
การปฏิบัติงาน ในสํานักงาน ปละ 1 ครั้ง
สํานักงานดวยตนเองจากแหลงความรูทางอินเตอรเน็ต เชน
คูมือการใชงานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point)

นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานในสํานักงานดาน
คอมพิวเตอร เชน การพิมพเอกสาร บันทึกขอความ
คําสั่ง รายงานการประชุม การนําเสนอขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การสืบคนและเผยแพรขอมูลผาน
เว็บไซต เปนตน
2. อบรมหรือศึกษาเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานธุรการและสาร
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2556 และที่แกไขเพิ่มเติม ปละ 2 2556 และที่แกไขเพิ่มเติม จากแหลงความรูทางอินเตอรเน็ต บรรณ ใหมีความถูกตอง เชน การพิมพเอกสาร
บันทึกขอความ คําสั่ง รายงานการประชุม เปนตน
ครั้ง
3. ศึกษาหลักเกณฑ และระเบียบวิธีทางการเงินของ
ศึกษาหลักเกณฑและระเบียบวิธีทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานการเงินใหมีความ
มหาวิทยาลัยฯ ปละ 2 ครั้ง
จากคูมือมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แนวปฏิบัติดาน
ถูกตอง เชน การชําระคาเชาหองประชุม การชําระ
การเงินการคลัง งานการเงินบัญชี
คาเชาอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย เปนตน
4. ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการรับ-จองหองประชุม สําหรับ
บุคลากรภายใน
และภายนอก
5. ศึกษาเกี่ยวกับงานจัดหารายได เพื่อการบริหารจัดการ
พื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัยใหเกิดรายได
6. ศึกษาหลักเกณฑและระเบียบวิธีการขอใชงานสวัสดิการ
7. เขาฝกอบรมภาษาอังกฤษปละ 1 ครั้ง

8. เขาทดสอบภาษาอังกฤษปละ 1 ครั้ง
9. อื่น ๆ

มีการจัดทําระเบียบการรับ-จองหองประชุม สําหรับบุคลากร
ภายใน
และภายนอก

- จัดทําระบบการจองหอประชุมออนไลน (กําลัง
ดําเนินการ)
- สามารถตรวจสอบความถูกตองของการรับ- จอง
หองประชุมได
มีการจัดทําระเบียบการขอใชพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
- จัดทําระบบการจองหอประชุมออนไลน (กําลัง
ดําเนินการ)
- สามารถตรวจสอบความถูกตองของการขอใช
พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยได
จัดทําประกาศหลักเกณฑและระเบียบวิธีการขอใชงานสวัสดิการ - สามารถตรวจสอบความถูกตองการขอใชงาน
สวัสดิการของผูรับบริการได
เขารวมกิจกรรม English in the Garden : Have a seat & - การกลาวสวัสดีเปนภาษาอังกฤษเมื่อพบปะคนอื่น
Speak English วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม - การฝกจําคําศัพทภาษาอังกฤษงายๆ ที่ใชประจําวัน
และอํานวยการ
- การแนะนําตัวเปนภาษาอังกฤษใหกับผูมาติดตอ
งานจากภายนอก
- การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนกับหนวยงานอื่น
ศึกษาดูงานดานการบริการวิชาการ การจัดหารายได และงาน
อื่นๆ วันที่ 25-27 ธันวาคม 2559 ณ สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี
รอยละ

-

การประเมิน
บรรลุ ไมบรรลุ
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13
นางสาวเกตุแกว สรอยอวม ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
แผนการพัฒนา

ผลการดําเนินงาน

การนําไปใชประโยชน

1. ศึกษาหรือสอบถามผูมีความรู ผูเชี่ยวชาญ ปรึกษาและสอบถามการบริหารจัดการเว็บไซตจาก นายสุรเชษฐ โอนยายขอมูลเว็บไซตขึ้น host การสํารองเว็บไซต
ดานการใชคอมพิวเตอร เพื่อการบริหารจัดการ ขอนทองตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร, นายวันเฉลิม พูลใจสม
เว็บไซต ปละ 1 ครั้ง
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
2. ศึกษาหรือสอบถามจากผูมีความรู
ผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการพัฒนาเว็บไซต ปละ 1 ครั้ง

ศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาเว็บไซตดวยตนเอง
จากแหลงความรูทางอินเตอรเน็ต หนังสือ เชน การใชงาน
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เปนตน

จัดทําเว็บไซตสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

3. อบรมหรือสอบถามผูมีความรู ผูเชี่ยวชาญ เขารวมกิจกรรมการพัฒนาเว็บไซตใหสอดคลองกับการจัดอันดับ พัฒนาเว็บไซตสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
เกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต ป เว็บโอเมตริกซ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมสภา ชั้น ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด เชน เว็บไซต
ละ 2 ครั้ง
8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (ตึก 14)
ตองอยูภายใตโดเมนของมหาวิทยาลัย (.kpru.ac.th)
การนําเสนอในรูปแบบเว็บไซตตองมีอยางนอย 2
เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
รองรับการประเมิน Webometrics วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ภาษา มีการนําเสนอขอมูลที่ถูกตอง และเปนปจจุบัน
มีขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน มีขอมูลผูบริหาร
หองประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (ตึก 14)
อาจารยื
บุคลากร เปนตน
เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาเว็บไซตเพื่อ

การประเมิน
บรรลุ ไมบรรลุ






รองรับการประเมิน Webometrics วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ณ หองประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (ตึก
เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
รองรับการประเมิน Webometrics วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ
หองประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (ตึก 14)
เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยดวยเว็บโอเมตริกซ วันที9่ สิงหาคม
2559 ณ หองประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
(ตึก 14)
เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยดวยเว็บโอเมตริกซ วันที1่ กันยายน
2559 ณ หองประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
(ตึก 14)
ปรึกษาและสอบถามแนวทางการออกแบบเว็บไซตและการพัฒนา พัฒนาเว็บไซตใหรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ
เว็บไซตจาก นายวันเฉลิม พูลใจสม ตําแหนง นักวิชาการ
ขนาดตางๆ (Responsive Web) และการออกแบบ
คอมพิวเตอร, นางสาวอรปรียา คําแพง ตําแหนง นักวิชาการ
โครงสรางเว็บไซต
คอมพิวเตอร, นายประทีป เพ็ญแจง ตําแหนง เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป และแหลงความรูทางอินเตอรเน็ต
4. ศึกษาหรือสอบถามผูมีความรู ผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาคอมพิวเตอร หรือ
โปรแกรมตางๆ ปละ 2 ครั้ง

ศึกษาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร หรือโปรแกรม
ตางๆ จากแหลงความรูทางอินเตอรเน็ต หรือคูมือการแกไข
ปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน และสอบถามจาก นายสุรเชษฐ ขอน
ทองตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร หรือโปรแกรม
ตางๆ เชน แกไขปญหาการเชื่อมตอสัญญาณ
อินเตอรเน็ต ลงโปรแกรมใหทันสมัยเพื่อรองรับการ
ใชงานในปจจุบัน



5. ศึกษาหรือสอบถามจากผูมีความรู
ผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการเขียนขาว ปละ2 ครั้ง

ปรึกษาและสอบถามการเขียนจดหมายขาวจาก การบรรยาย การ
พาดหัวขาว จาก นางวาสนา มณีโชติ ตําแหนง เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป และศึกษาจากจดหมายขาวของหนวยงานอื่นๆ
ศึกษาวิธีการใชงานโปรแกรม Adobe Illustrator CS6, Adobe
Photoshop CS6 เพื่อการออกแบบจดหมายขาว จากแหลง
ความรูทางอินเตอรเน็ตและหนังสือการใชโปรแกรม Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop

จัดทําจดหมายขาวของสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได (รายเดือน)



ออกแบบจดหมายขาวของสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได



จัดทําเรื่องไปราชการของสํานักฯ ตรวจสอบขอมูล
การลาปวย ลาพักรอน ของบุคลากรภายในสํานักฯ
เพื่อเสนอผูบริหาร



การสื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อนรวมงาน



6. ศึกษาวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับ
การออกแบบจดหมายขาว ปละ 1 ครั้ง

7. ศึกษาหรือสอบถามจากผูมีความรู
ผูเชี่ยวชาญ หรือเพื่อนรวมงานเกี่ยวกับการใช
งานระบบการบริหารงานบุคคลแบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Personal) ปละ 2 ครั้ง
8. เขาฝกอบรมภาษาอังกฤษ ปละ 1 ครั้ง

9. เขาทดสอบภาษาอังกฤษ ปละ 1 ครั้ง
10. อื่น ๆ

ปรึกษาและสอบถามการใชงานระบบการบริหารงานบุคคลแบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Personal) จาก นางวาสนา มณีโชติ ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป, นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา
เขารวมกิจกรรม English in the Garden : Have a seat &
Speak English วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ
ศึกษาดูงานดานการบริการวิชาการ การจัดหารายได และงานอื่นๆ
วันที่ 25-27 ธันวาคม 2559 ณ สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี
รอยละ

จัดทําจดหมายขาวของสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายไดเปนภาษาอังกฤษ
-




90.00

10.00

14
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ดานงานจัดหารายได
แผนการพัฒนา

ผลการดําเนินงาน

การนําไปใชประโยชน

1. อบรมหรือศึกษาการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ ศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงานใน
นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานในสํานักงานดานคอมพิวเตอร เชน
การปฏิบัติงาน ในสํานักงาน ปละ 1 ครั้ง
สํานักงานดวยตนเองจากแหลงความรูทางอินเตอรเน็ต เชน คูมือการ การพิมพเอกสาร บันทึกขอความ คําสั่ง รายงานการประชุม การ
ใชงานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) นําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและเผยแพรขอมูลผาน
เว็บไซต เปนตน
2. อบรมหรือศึกษาเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2556 นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ ใหมีความ
ถูกตอง เชน การพิมพเอกสาร บันทึกขอความ คําสั่ง รายงานการ
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2556 และที่แกไขเพิ่มเติม ปละ 2 และที่แกไขเพิ่มเติม จากแหลงความรูทางอินเตอรเน็ต
ประชุม เปนตน
ครั้ง
ศึกษาหลักเกณฑและระเบียบวิธีทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ
จากคูมือมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แนวปฏิบัติดานการเงิน
การคลัง งานการเงินบัญชี
4. ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการรับจองการเชา/การตัดชุดครุย มีการจัดทําขั้นตอนการรับ-จองชุดครุยปริญญาสําหรับบุคลากร
ปริญญากับบุคคลภายนอกและใหบริการชุดครุยกับบุคลากร ภายในและภายนอก
ภายในมหาวิทยาลัย ปละ 1 ครั้ง
5. ศึกษาเกี่ยวกับงานครุยปริญญาเพื่อการบริหารจัดการให มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติการครุยปริญญา
เกิดรายได ปละ 1 ครั้ง
6. ศึกษาจากหลักเกณฑและระเบียบเกี่ยวกับงานรานคา
ศึกษาหลักเกณฑและระเบียบเกี่ยวกับงานรานคากิจกรรมสหกรณ
กิจกรรมสหกรณเพื่อบริหารจัดการใหเกิดรายได ปละ2 ครั้ง ดวยตนเองและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
ศึกษาตลาดการจําหนายน้ําดื่มเพื่อทราบความตองการของผูบริโภค
7. ศึกษาจากเพื่อนรวมงานและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกเพื่อหาตลาดการ และของรานคา
จําหนายน้ําดื่ม ปละ 2 ครั้ง
8. เขาฝกอบรมภาษาอังกฤษปละ 1 ครั้ง
9. เขาทดสอบภาษาอังกฤษปละ 1 ครั้ง
3. ศึกษาหลักเกณฑ และระเบียบวิธีทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยฯ ปละ 2 ครั้ง

รอยละ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

การประเมิน
บรรลุ ไมบรรลุ




นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานการเงินใหมีความถูกตอง เชน
จัดทํารายรับ-รายจาย รานคากิจกรรมสหกรณ เปนตน



จัดทําระบบการรับจองชุดครุยออนไลน



สามารถตรวจสอบความถูกตองของการรับ- จองชุดครุยปริญญาได



นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานใหมีความถูกตองและสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองของงานรานคากิจกรรมสหกรณได
นําความรูที่ไดไปพัฒนาระบบและผลิตภัณฑใหตรงตอความตองการ
ของผูบริโภคและรานคาและใหเกิดรายได







77.78

22.22

4.5 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (3 เดือน)
ที่ประชุมใหผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงแตละดานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (3 เดือน) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ปจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม

R4O13 การชําระเงิน
คาสินคามีความ
ผิดพลาดอาจกอใหเกิด
ความช้ําซอนในการ
เบิกจาย

ภายนอก
รานที่สั่งซื้ออยูตางจังหวัด
ไมมีการเซ็นรับของที่สง
มาบิลที่เรียกเก็บคาสินคา
ไมมีผูรับสินคา
ภายใน
เจาหนาที่ขาดความรู
ความเขาใจในการวาง
ระบบการควบคุม
ภายนอก
บุคลากรมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการนําสง
และเบิกจายยังไมชัดเจน
ภายใน
ยอดนําสงกับยอดที่
ประกาศไมตรงกัน
ภายนอก
มหาวิทยาลัยมีความ
ตองการเว็บโอเมตริกและ
ระบบ MIS
ภายใน
1. สํานักฯ ไมมี server
การสํารองเก็บขอมูลซึ่ง
เคยมีปรากฎวาขอมูลใน
เครื่องเกิดการสูญหาย
2.สารสนเทศของสํานักฯ
ตองเปนปจจุบัน

16 (สูง)

1. จัดทําแบบฟอรมขออนุมัติ
การสั่งซื้อ
2. ขออนุมัติผูที่รับผิดชอบใน
การสั่งซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ
ทุกครั้ง
3. สรุปผลการรายงานยอด
เจาหนี้ใหผูรับผิดชอบทุก
เดือน

12 (สูง)

12 (สูง)

R3F1 บุคลากรมีการ
หักคาใชจายกอนนําสง
ทําใหยอดเงินไมตรงกับ
อัตราที่ประกาศไว

R1O12 ระบบขอมูล
สารสนเทศสูญหาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม

รอยละความ
คืบหนา
100

ปญหา/
อุปสรรค
-

ต.ค.59-ธ.ค.60

น.ส.พิชญนันท
ดอนไพวัลย

1. จัดทําเอกสารแบบฟอรมจัดซื้อจัดจาง
2. นําแบบฟอรมจัดซื้อจัดจางเสนอรอง
ผูอํานวยการ และผูอาํ นวยการสํานักฯ
3. จัดทํารายงานยอดเจาหนี้ ลูกหนี้ ประจําเดือน
เสนอตอ อาจารยวรภรณ และอาจารยชาลี

1. ศึกษาระเบียบ คูมือ การ
เบิกจายเงินรายได
2. จัดทําระบบการเบิก
จายเงินรายไดใหชัดเจน

ต.ค.59-ธ.ค.60

นายขวัญ
พิกุลทอง

1. จัดทําประกาศการกําหนดอัตราเชาพืน้ ที่ที่
กอใหเกิดรายได

50

-

1. ทําการสํารองขอมูล
2. ทําการอัพเดตขอมูล
สารสนเทศของสํานักฯ

ต.ค.59-ธ.ค.60

น.ส.เกตุแกว
สรอยอวม

1. ทําการสํารองขอมูลสัปดาหละ 1 ครั้ง
2. จัดซื้อเอทานอล ไวสํารองขอมูลสารสนเทศ
3. ทําการอัพเดตขอมูลสารสนเทศของสํานักฯ ให
เปนปจจุบันทุกครั้งที่มีการแกไข หรือมีขอมูล
เพิ่มเติม

100

-

15

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม

P1O2 การดําเนิน งาน
ดานการบริหารและ
บริการวิชาการไมเต็ม
ประสิทธิภาพแม
บุคลากรจะมี
แผนพัฒนา แตยังไมมี
การนําความรูจากการ
พัฒนามาสูการพัฒนา
ทําใหการทํางานมีความ
ผิดพลาด

ภายใน
ไมมีการวางระบบการนํา
ความรูที่ไดไปใชในการ
ปฏิบัติงาน

12 (สูง)

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

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ต.ค.59-ธ.ค.60

ผูรับผิดชอบ
นางวาสนา
มณีโชติ

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

รอยละความ
คืบหนา
100

ปญหา/
อุปสรรค
-

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
16

17
4.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูดาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (3 เดือน)
นางวาสนา มณีโชติ รายงานวาจากการเขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการความรู
ของหน ว ยงาน คณะ แม ส อด สํ า นั ก หรื อ สถาบั น ประจํ า ป ก ารศึ กษา 2559 เมื่ อวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ 2560
ณ หองประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดใหสํานักฯ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 (9 เดือน) ซึ่งสํานักฯ ไดเลือกประเด็นความรูที่ดําเนินการจัดการความรู
คือ เทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน SAR ตามองคประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการจัดการความรู
(1) การกําหนดความรูห ลักที่
จําเปนหรือสําคัญตองานหรือ
กิจกรรมของกลุม หรือองคกร

วัตถุประสงค
1. เพื่อทบทวนความรูใน
ปที่ผานมา
2. เพื่อกําหนดประเด็น
การจัดการความรู

กิจกรรม
จัดกิจกรรมประชุมทบทวน
แผนการจัดการความรูในป
ผานมาและกําหนดประเด็น
ความรู

วัน เดือน ป
4 ส.ค. 2559

(2) การเสาะหาความรูที่
ตองการ

เพื่อใหไดเทคนิควิธีการ
ในการเก็บขอมูล

คนหาเทคนิค และวิธีการ
เก็บเอกสาร

ส.ค.2559 –
ม.ค. 2560

(3) การปรับปรุง ดัดแปลงหรือ เพื่อใหคนหาวิธีการเก็บ
สรางความรูบางสวนใหเหมาะ ขอมูลไดสะดวก
ตอการใชงานของตน

หาวิธีการเก็บหลักฐานแบบ ส.ค.2559 –
ตางๆ ใหเหมาะสมกับบริบท ม.ค. 2560
สํานักฯ

(4) การประยุกตใชความรูใน
กิจการงานของตน

นําวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
มาใชในหนวยงาน

เพื่อใหคนหาวิธีการเก็บ
ขอมูลที่สะดวก รวดเร็ว
เปนระบบ

ส.ค.2559 –
ม.ค. 2560

ผลการดําเนินการ
มีการประชุมบุคลากรสํานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได ครั้งที่
1/2559 วันที่ 4 ส.ค. 2559 เพื่อ
รายงานผลการจัดการความรู
ประจําปการศึกษา 2558 และไดมี
การกําหนดประเด็นการจัดการ
ความรูในปการศึกษา 2559 คือ
เทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน SAR
ตามองคประกอบ
มีการศึกษาเทคนิค และวิธีการเก็บ
หลักฐาน SAR ตามองคประกอบ
จากผูรับผิดชอบดานการประกัน
คุณภาพของแตละหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยฯ และศึกษา
วิธีการของหนวยงานภายนอกจาก
จากแหลงเรียนรูทางอินเตอรเน็ต
มีการเก็บหลักฐาน SAR โดยแยก
เปน Folder ตามตัวบงชี้ และมี
การตั้งชื่อไฟลหลักฐานใหตรงกับ
ชื่อที่เขียนอางอิงในรายงานการ
ประเมินตนเอง โดยเก็บเปนไฟล
word และ pdf
มีการเก็บหลักฐาน SAR โดยแยก
เปน Folder ตามตัวบงชี้ และมี
การตั้งชื่อไฟลหลักฐานใหตรงกับ
ชื่อที่เขียนอางอิงในรายงานการ
ประเมินตนเอง โดยเก็บเปนไฟล
word และ pdf และสํานักยังมี
การจัดทําการวางระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสํานัก แยกตามตัวบงชี้ เพื่อ
เปนการตรวจสอบหลักฐานที่
จะตองนําไปใชในแตละเกณฑ
มาตรฐานวาจะตองนําเสนอ
พิจารณา ประเมินผล หรือมีการ

18
ขั้นตอนการจัดการความรู

วัตถุประสงค

(5) การนําประสบการณจาก
การทํางาน และการ
ประยุกตใชความรู และสกัด
“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว
(6) การจดบันทึก “ขุม
ความรู” และ “แกนความรู”
สําหรับไวใชงานและปรับปรุง
เปนชุดความรูที่ครบถวน ลุม
ลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะ
ตอการใชงานมากยิ่งขึ้น

เพื่อใหบุคลากรภายใน
หนวยงานและระหวาง
หนวยงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู
เพื่อนําองคความรู
เผยแพรสูสาธารณชน

กิจกรรม

วัน เดือน ป

จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรูผ ูรับผิดชอบแตละ
องคประกอบ

20 ก.พ. 2560

เผยแพรองคความรู

7 พ.ค. 2560

ผลการดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินกี่ครั้งตอป
เสนอที่ประชุมหรือผูบริหารระดับ
ใด ซึ่งทําใหมีการเก็บรวบรวม
หลักฐาน SAR ตามองคประกอบ
อยางเปนระบบมากขึ้น คนหางาย
ใชงานสะดวก

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายนางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย เปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูตอไป

4.7 การมอบหมายผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2559
จากการประชุมบุคลากรประจําสํานักฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ในวาระที่ 3.2
เรื่องการมอบหมายผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2559 ไปแลวนั้น
ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวาควรพิจารณารายชื่อผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัดใหม ซึ่งไดผลดังนี้
องคประกอบ
ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
กระบวนการพัฒนาแผน
และภาวะผูนําของผูบริหาร ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
หนวยงาน
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ผูรับผิดชอบ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
นางวาสนา มณีโชติ
นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
นายขวัญ พิกุลทอง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
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องคประกอบ
องคประกอบที่ 3
การดําเนินงานตาม
พันธกิจและจุดเนนของ
หนวยงาน

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ตัวบงชี้เฉพาะตามจุดเนนของสวนงาน

ผูรับผิดชอบ
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องจากฝายจัดหารายได
5.1.1 เรื่องเกี่ยวกับโรงแรมน้ําเพชร
ควรเสนอข อ มู ล จุ ดอ อ นและภาวะคุ ก คามที่ มี ผ ลกระทบโดยตรงต อ โรงแรมน้ํ า เพชรที่ ทํา ให มี
ผูใชบริการนอยมาก ไดแก ปญหาระบบน้ําของมหาวิทยาลัย ความทรุดโทรมของหองพัก การไมมีรานบริการอาหาร
เช า และราคาหอ งพัก ของโรงแรมภายนอกที่ มีร าคาต่ํ ากว าและสภาพใหม ก วา แม จะปรั บเปลี่ยนเป นหอ งพัก ให
นักศึกษาเชาเปนรายเดือนแลวก็ตาม เพื่อใหผูบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบ โดยสํานักฯเห็นวา ใหจัดทําอาคารน้ํา
เพชรเปนศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางธุรกิจ (การโรงแรม) เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ไดอีกดวย
5.1.2 เรื่องเกี่ยวกับศูนยอาหาร
บริษัท บีลิงค มีเดีย จํากัด ขอเชาพื้นที่จัดทําปายประชาสัมพันธภายในโรงอาหาร จํานวน 15 จุด
มีอายุสัญญาเชา 3 ป คาเชาปละ 180,000 บาท (ยกเวนปแรก คาเชา 150,000 เนื่องจากมีการจัดทําปายรานคา
ใหกับมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ปาย)
5.13 เรื่องเกี่ยวกับน้ําดื่มมหาวิทยาลัย
- สาธารณสุ ขจั ง หวั ดกํ า แพงเพชร ไดเขา ตรวจคุณ ภาพโรงผลิ ตน้ํา ดื่ มของมหาวิ ทยาลัย พบว า
มล.ปทมาวดี สิงหจารุ ผูดําเนินกิจการในนามของมหาวิทยาลัยราภัฏกําแพงเพชร ไมไดปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรแลว จึงขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนั้นในชวงนี้จึงไม
อนุญาติใหมีการผลิตน้ําดื่ม
- มหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนผูผลิตน้ําดื่มจาก สิริภัทร วอเตอรดริ๊ง เปน น้ําดื่มศิริเลิศ เนื่องจากมีตนทุน
การผลิตที่มีราคาถูกกวา
- ควรเสนอผูบริหารใหมีนโยบายสนับสนุนใหหนวยงานภายในใชน้ําดื่มของมหาวิทยาลัย
5.1.4 เรื่องเกี่ยวกับครุยปริญญา
ควรมีการเปดบัญชีของการใหบริการครุยปริญญาแยกจากบัญชีรานคากิจกรรมสหกรณ
5.2 เรื่องจากฝายสารสนเทศ
- สํ า นั ก ฯ มี ก ารจั ด ทํ า จดหมายข า วเป น รายเดื อ น โดยประชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร ท างเว็ บ ไซต และ
Facebook ของสํานักฯ และปจจุบันไดเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธอีก 1 ชองทาง คือ การพิมพเปนเอกสารแจก
ตามหนวยงานตางๆ
- มีการจัดทําระบบการแจงความตองการรับบริการวิชาการ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- จากการที่ เข า ร วมประชุ ม การพั ฒ นาเว็ บไซต ให ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ก ารจั ดอั นดั บเว็ บ โอเมตริ ก ซ
เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมมอบหมายใหเจาหนาที่คอมพิวเตอรทุกหนวยงานรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) จัดทํา Google Scholar Citation Profile ใหกับบุคลากรภายในหนวยงานทุกคน เพื่อจัดเก็บ
ผลงานทางดานวิชาการหรืองานวิจยั
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2) ประสานงานหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อนํา Link เว็บไซตของสํานักฯ ไปฝากไวกับเว็บไซต
ของหนวยงานภายนอก เพื่อเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ของสํานัก
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

