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รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2560
เวลา 15.00 – 16.30 น.
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------รายชื่อบุคลากรที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
รองประธาน
3. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
กรรมการ
4. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
กรรมการ
5. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
6. นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
กรรมการ
7. นางวาสนา มณีโชติ
เลขานุการ
รายชื่อบุคลากรที่ไมเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ประธานในการประชุ ม ตรวจสอบเห็ น ว า บุ ค ลากรสํ า นั ก บริ ก ารวิ ช าการและจั ด หารายได ค รบ
องคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมีการเปลีย่ นแปลงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ ซึ่งดูแล
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดโดยตรง จากผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี เปน ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
1.2 การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2560 จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งขณะนี้
งานบริการครุยปริญญาไดมีการเปดรับการเชา ตัด และจองชุดครุยแลว โดยมีการประชาสัมพันธผานทางหนา
เว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ หนาเว็บไซตสํานักบริการวิชาการฯ และ Facebook สํานักบริการวิชาการฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายไดครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมสํานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม เห็นดวยโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
จากการประชุมบุคลากรประจํ าสํานักบริ การวิชาการและจั ดหารายไดครั้งที่ 1/2560 วั นพุธที่ 22
กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มีเรื่องสืบเนื่อง
ดังนี้
3.1 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบตั ิราชการในระบบ E-SPR
จากการประชุ ม บุ ค ลากรครั้ ง ที่ 1/2560 ที่ ป ระชุ ม ได ม อบหมายให น างวาสนา มณี โ ชติ
เชิญผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกคนมาฝกปฏิบัติการใช
งานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ (E-SPR) ภายในเดือนเมษายน 2560 นั้น จากการพิจารณาของ
นางวาสนา มณีโชติ เห็นวาหากมีผูกรอกขอมูลเขาระบบหลายคนอาจทําใหเกิดการผิดพลาดไดงาย จึงขอเปน
ผูรับผิดชอบในการกรอกขอมูลลงระบบเพียงคนเดียว แตผูรับผิดชอบทุกคนตองนํามาขอมูลมาใหนางวาสนา
มณีโชติ ตามระยะเวลาที่กําหนด
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวย
3.2 เครื่องสแกนบารโคด
จากการประชุมบุคลากรครั้งที่ 1/2560 ที่ประชุมไดมอบหมายนางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย และ
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี ประสานงานราน Ten up เพื่อสอบถามราคาเครื่องสแกนบารโคด พบวา เครื่อง
สแกนบาร โ ค ดพร อมติ ดตั้ ง และการสอนวิ ธีใชงาน มี ร าคาประมาณ 34,000 บาท โดยสามารถสอบถาม
รายละเอียดไดที่ราน เอทีคอมพิวเตอร
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมาย นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย ติดตอประสานงานกับรานเอ
ทีคอมพิวเตอร
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 2)
นางวาสนา มณีโชติ นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 2) มีทั้งหมด 9 โครงการ ไดรับการอนุมัติ
งบประมาณทั้งสิ้น 490,000 บาท เบิกจายไป 264,164 บาท คิดเปนรอยละ 53.91 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 65.93 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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
3
2
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
0
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)

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

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ
(ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ)
โครงการปรับปรุงหองประชุม
(ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑสําหรับหอง
ประชุมสํานัก)
รวม

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

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
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4.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 (6 เดือน)
นางวาสนา มณี โชติ นํา เสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6 เดือน) มีทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด สํานักฯ สามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนด 13 ตัวชี้วัด และไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมาย
รอยละ 65.00 และมีผลการประเมินในภาพรวม เทากับ 3.00 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 5 ขอ

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

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 53.91

ไมบรรลุ

รอยละ 80.00

N/A

ไมบรรลุ

รอยละ 80.00

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

ปฏิบัติได 3 ขอ

ปฏิบัติได 1 ขอ

ไมบรรลุ

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
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ลําดับ
19
20

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายไดจากการ
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
ระดับความสําเร็จของการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

แผน
ปฏิบัติได 3 ขอ

ผล
ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

ปฏิบัติได 4 ขอ

ปฏิบัติได 3 ขอ

ไมบรรลุ

4.3 การกําหนดวันเพื่อรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2559
ผู ช ว ยศาสตราจารย ช าลี ตระกู ล แจง วาสํา นักประกัน คุณภาพการศึก ษา ไดมีก ารเปลี่ย นแปลง
ผูอํานวยการ จากผู ช ว ยศาสตราจารย อรอนงค แจมผล เปน ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ขวัญ ดาว แจมแจง
เนื่องจากครบวาระการบริหาร และผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล ไดรับตําแหนงเปนรองอธิการบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการรับตรวจ
ประเมินภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ระดับหนวยงาน ระหวางวันที่ 1-10 สิงหาคม 2560 โดยใหรายงาน
ผลการดําเนินงานอยูในชวง วันที่ 1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560 จึงขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา
เลือกวันเพื่อรับการตรวจประเมินภายในของสํานักบริการวิชาการฯ และพิจารณาการมอบหมายงานใหกับ
ผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัด
มติที่ประชุม รับทราบและกําหนดวันรับการตรวจประเมินเปนวัน ศุกร ที่ 4 สิงหาคม 2560 โดย
มอบหมายงานเพิ่มเติมใหกับผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัด ดังนี้
1. มอบนางสาวรุงทิพย แสนพรมมี ประสานงานกับกองกลางเพื่อขอรับแบบฟอรม
การประเมินความคิดเห็นตอภาวะผูนําตามการรับรูของบุคลากร
2. มอบนางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย ประสานงานวิทยากรและผูเขารวมกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน SAR ตามองคประกอบ เพื่อกําหนดวันจัดกิจกรรม
3. มอบนายขวัญ พิกุลทอง จัดทําคูมือการจองหองประชุมออนไลน
4. นัดหมายกําหนดการเพื่อติดตามความกาวหนาในการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 26
มิถุนายน 2560
4.4 ราคาน้ําดื่ม KPRU ที่ขายในรานคากิจกรรมสหกรณ
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย นําเสนอราคาน้ําดื่ม KPRU ที่วางขายในรานคากิจกรรมสหกรณ และ
ขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาราคาน้ําดื่มดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ราคา/โหล (บาท)
ขนาด (ml)
เงินสด
เงินเชื่อ
350
50
55
600
55
60
800
40
45
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ
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4.5 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6 เดือน)
ที่ประชุมใหผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงแตละดานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6 เดือน) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

( ) ดานกลยุทธและเหตุการณภายนอก
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

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

R3F1 บุคลากรมีการ
หักคาใชจายกอนนําสง
ทําใหยอดเงินไมตรงกับ
อัตราที่ประกาศไว

R1O12 ระบบขอมูล
สารสนเทศสูญหาย

( ) ดานการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ดานการเงิน ( ) ดานการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ( ) ดานนักศึกษา
( ) ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย ( ) ดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ระดับความเสี่ยง
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
รอยละความ
ดําเนินการ
คืบหนา
16 (สูง)

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

ต.ค.59-ธ.ค.60

น.ส.พิชญนันท
ดอนไพวัลย

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

100

12 (สูง)

1. ศึกษาระเบียบ คูมือ การ
เบิกจายเงินรายได
2. จัดทําระบบการเบิก
จายเงินรายไดใหชัดเจน

ต.ค.59-ธ.ค.60

นายขวัญ
พิกุลทอง

1. จัดทําประกาศการกําหนดอัตราเชาพืน้ ที่ที่
กอใหเกิดรายได

80

12 (สูง)

1. ทําการสํารองขอมูล
2. ทําการอัพเดตขอมูล
สารสนเทศของสํานักฯ

ต.ค.59-ธ.ค.60

น.ส.เกตุแกว
สรอยอวม

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

100

ปญหา/อุปสรรค
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( ) ดานกลยุทธและเหตุการณภายนอก
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง
เครื่องเกิดการสูญหาย
2.สารสนเทศของสํานักฯ
ตองเปนปจจุบัน

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

ภายใน
ไมมีการวางระบบการนํา
ความรูที่ไดไปใชในการ
ปฏิบัติงาน

( ) ดานการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร ( ) ดานการเงิน ( ) ดานการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ ( ) ดานนักศึกษา
( ) ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย ( ) ดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ระดับความเสี่ยง
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
รอยละความ
ดําเนินการ
คืบหนา

12 (สูง)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

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

ต.ค.59-ธ.ค.60

นางวาสนา
มณีโชติ

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)

100

ปญหา/อุปสรรค
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องจากฝายจัดหารายได
5.1.1 เรื่องจากน้ําดื่ม KPRU
- ควรเสนอผูบริหารใหมีนโยบายสนับสนุนใหหนวยงานภายในใชน้ําดื่มของมหาวิทยาลัย
- มอบนางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ เรื่อง การจําหนาย
และจัดสงน้ําดื่ม KPRU ณ KPRU Place และอาคารน้ําเพชร 2 ซึ่งจะมีโปรโมชั่นการจัดสงใหฟรีเดือนละ
1 ครั้ง ในทุกวันที่ 28 ของเดือน
- การเบิกจายเงินคาน้ําดื่มของรานคากิจกรรมสหกรณ ขอเบิกจาย 1 เลมบิล แบงจายเปน
3 รอบๆ ละ 1 อาทิตย
5.1.2 เรื่องจากรานคากิจกรรมสหกรณ
- มอบนางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย ประสานงานกับนิติกรมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทํา
ระเบียบเกี่ยวกับการใชเงินหมุนเวียนของรานคากิจกรรมสหกรณ
- มอบนางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย แจงพนักงานของรานคากิจกรรมสหกรณวา ควรมี
การพูดตอนรับ แนะนําสินคา สอบถามเลขที่สมาชิก ลูกคาที่มาใชบริการรานคากิจกรรมสหกรณ
- ควรเสนอผูบริหารใหมีนโยบายสนับสนุนใหหนวยงานภายในใชบริการสินคาของรานคา
กิจกรรมสหกรณใหมากขึ้น
5.1.3 เรื่องการใชบริการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
- นายขวัญ พิกุลทอง กําลังดําเนินการแกไขประกาศ เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการขอใช
บริการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
5.1.4 เรื่องจากโรงอาหาร
- ปจจุบันโรงอาหารมีกลองวงจรปด จํานวน 2 จุด ซึ่งไมเพียงพอตอการตรวจสอบความ
เรียบรอยภายในโรงอาหารไดทั่วทุกพื้นที่ จึงจะขออนุญาตมหาวิทยาลัยในการติดตั้งกลองวงจรปดเพิ่มจํานวน
2 จุด
- จากการปรับปรุงกอสรางหลังคาโรงอาหาร ทําใหสัญญาญาณเคเบิ้ลไมสามารถใชการได
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล จะเปนผูรับผิดชอบประสานงานฝายอาคารสถานที่ในการซอมแซม
5.2 เรื่องจากสํานักงาน
5.2.1 รายงานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ ารั บรองการปฏิ บั ติ ร าชการสํ าหรั บ
บุคลากรสาบสนับสนุน (A2) ในรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหใชตัวชี้วัดเดิมที่ไดสงใหกับ
มหาวิทยาลัยไปแลว สวนในรอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีการปรับตัวชี้วัดใหม
5.2.2 การออกนอกมหาวิทยาลัยในเวลาราชการ บุคลากรทุกคนจะตองทําบันทึกแจงเวลาการ
ออก-เขา ใหผูอํานวยการรับทราบสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายนางวาสนา มณีโชติจัดทําแบบบันทึกเวลา
ดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

12

