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

ลาคลอด
ลาปวย
ลากิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 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 ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ 2559
ตามที่ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร
ประจําปงบประมาณ 2559 ไดเขาดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผูอํานวยการสํานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นั้น คณะกรรมการมีขอเสนอแนะมายังสํานักฯ ดังนี้
จุดเดน
1. มีการจัดระบบการใหบริการวิชาการ โดยจัดทําแนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ จัดทําคูมือการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
2. มีการควบคุมติดตามโครงการบริการวิชาการ โดยใหทุกโครงการรายงานผลการดําเนินงานเปนราย
ไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมใหคณะกรรมการบริหารรับทราบ
3 กําหนดพื้นที่เปาหมาย คือ ชุมชนไตรตรึงษ และชุมชนหนองหลวง โดยการมีสวนรวมในการกําหนด
ประเด็นในการพัฒนาใหเปนชุมชนเขมแข็ง
4. การพัฒนาอาชีพ
4.1 ชุมชนไตรตรึงษ
สงเสริมกลุมผูสูงอายุ โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยฯ องคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ
และโรงบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไตรตรึงษ ในการดูแลผูสูงอายุ ใหดูแลตนเองเบื้องตน กิจกรรมออกกําลังกาย
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ทําใหกลุมเขมแข็ง มีกิจกรรมของกลุมอยางตอเนื่อง มีแผนการดําเนินงานของกลุมเอง
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4.2 ชุมชนหนองหลวง
พัฒนาอาชีพใหกับกลุมผูผลิตปุย ซึ่งวัตถุดิบที่ใชในการผลิตปุยสวนใหญเปนมูลสัตว โดยทางกลุม
ตองซื้อมูลสัตวจากชุมชนและบริเวณจังหวัดใกลเคียง ทางกลุมจึงมีความตองการที่จะลดตนทุนการผลิตปุ ย
จึงรวมกลุมกันเพื่อเลี้ยง โค โดยมีโปรแกรมเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขาไปสงเสริม
อาชีพการเลี้ยงโคใหกับสมาชิก ทําใหกลุมมีความรูและเริ่มทดลองเลี้ยงโคจํานวน 5 ราย มีโคทั้งหมด 30 ตัว
ทําใหกลุมผูผลิตปุยไดใชวัตถุดิบจากมูลวัวบางสวนเปนวัตถุดิบ จึงสามารถชวยลดตนทุนการผลิตปุยได
พั ฒ นากลุ มอาหารให ไ ด รั บ มาตรฐานอาหารและยา (อย.) และเข าไปส งเสริม แผนการตลาด
บรรจุภัณฑ และตอยอดผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย เชน ขาวเกรียบใบหมอน น้ําจากใบหมอน ซาลาเปา
เปนตน โดยความรวมมือจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
5. การจัดหารายได มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 44 แหง และประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นของจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัย จํานวน 174 แหง
สิ่งที่ควรปรับปรุง
1. เพิ่มรายไดรานคากิจกรรมสหกรณ โดยมีนโยบายใหคณะ/ศูนย/สํานัก ซื้อสินคาจากรานคากิจกรรม
สหกรณ มีการปรับลดราคาสินคาใหใกลเคียงกับรานคารอบบริเวณมหาวิทยาลัยฯ
2. ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้ําเพชร) ไมสามารถเลี้ยงตนเองได มหาวิทยาลัยฯ
ควรมีนโยบายใหอาจารยตางชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยนเขาพัก
3. กิจกรรมรานคาสหกรณมีหนี้คางชําระสูง จะตองปรับปรุง โดยเพิ่มหลักเกณฑผูกู ผูค้ําประกัน และ
พยายามลดจํานวนผูกูลง
แนวทางการพัฒนาหนวยงาน
1. พัฒนาในสวนของการบริการวิชาการในเชิงหารายได โดยผานหลักสูตรระยะสั้น
2. บริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เชน หอประชุม พิพิธภัณฑเรือนไทย โดยทําแบบครบวงจร และ
ประชาสัมพันธชองทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
3. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายใหหนวยงานซื้อสินคาจากรานคากิจกรรมสหกรณ
4. รานคากิจกรรมสหกรณ จะปรับปรุงโดยเพิ่มหลักเกณฑผูกู ผูค้ํา ลดจํานวนผูกู
5. ปรับปรุงอาคารน้ําเพชรใหเปนที่พักของอาจารยชาวตางชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
1. หารือมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกําหนดนโยบายใหหนวยงานซื้อสินคาจากรานคากิจกรรมสหกรณ
2. จัดทําหลักเกณฑรานคากิจกรรมสหกรณ โดยเพิ่มหลักเกณฑผูกู ผูค้ํา ลดจํานวนผูกู เพื่อลดความเสี่ยง
3. ควรรี บดํ าเนิ นการปรับ ปรุ ง อาคารน้ําเพชรใหเปนที่พักของอาจารยชาวตางชาติ และนักศึกษา
แลกเปลี่ยน
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ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและธรรมาภิบาลของผูอํานวยการสํานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.34 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.25 ระดับการปฏิบัติการ อยูในระดับดีมาก มีผลดังนี้
การบริหารงานและหลักธรรมาภิบาล
คาเฉลี่ย
ดานที่ 1 วิสัยทัศนและความคิดริเริ่มสรางสรรค
4.21
ดานที่ 2 การบริหารงาน
4.32
ดานที่ 3 การบริหารงานบุคคล
4.16
ดานที่ 4 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
4.40
ดานที่ 5 การสื่อสารและการสรางเครือขาย
4.12
ดานที่ 6 คุณธรรมและจรยธรรม
4.52
ดานที่ 7 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4.40
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม เห็นดวยโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
จากการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มีเรื่องสืบเนื่องดังนี้
3.1 การติดตามความกาวหนาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
ผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้ นําเสนอความกาวในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2559 เพื่อใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
สรุปผลไดดังนี้

องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
กระบวนการพัฒนาแผน
และภาวะผูนําของ
ผูบริหาร

องคประกอบที่ 2
การบริหารจัดการ

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ขอเสนอแนะ
ผูรับผิดชอบ
1. เกณฑมาตรฐานขอ 1 ควรเพิ่มผลความตองการของผูมสี วนไดสวนเสียจากงาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
บริการวิชาการ และงานจัดหารายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการนําขอมูล นางวาสนา มณีโชติ
มาจัดทําแผนกลยุทธ ฉบับป 2560
2. ปรับการเขียนใหมคี วามชัดเจนและกระชับไดใจความ
3. ปรับแกชื่อหลักฐานใหตรงกับผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ ยังไมไดนําเสนอ
ผูช วยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ของหนวยงาน
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
ตัวบงชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ นางวาสนา มณีโชติ
พัฒนา
นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม
1. เกณฑมาตรฐาน 4 ควรเขียนผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ใหชัดเจน อาจทําเปนตารางเปรียบเทียบเพื่อใหอานแลวเขาใจงายขึน้
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
2. ปรับการเขียนใหมคี วามชัดเจนและกระชับไดใจความ
ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการ ยังไมไดนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
เรียนรู
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1. เกณฑมาตรฐาน ขอ 2 ปรับแกไขขอมูล จากการเขียนความเสีย่ งของโครงการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
ใหเปนความเสี่ยงจากงานประจําแทน
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
2. ปรับแกชื่อหลักฐานใหตรงกับผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและแกไขการเขียนผลการดําเนินงาน รวมทั้งแกไขชื่อ
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
หลักฐานใหม
นายขวัญ พิกุลทอง

องคประกอบ

องคประกอบที่ 3
การดําเนินงานตาม
พันธกิจและจุดเนน
ของหนวยงาน

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ตัวบงชี้เฉพาะตามจุดเนน
ของสวนงาน

ขอเสนอแนะ
1. เกณฑมาตรฐาน ขอ 2 และ 3 ปรับการเขียน โดยแยกเปนแตละหัวขอใหชัดเจน
2. เกณฑมาตรฐาน ขอ 4 ใหประสานสํานักประกันเพื่อปรึกษาวาควรนําผลการ
ดําเนินงานในชวงใดมาเปรียบเทียบ
ยังไมไดนําเสนอ

ผูรับผิดชอบ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้ดําเนินการแกไขขอมูลตามที่ประชุมใหขอเสนอแนะ จัดเตรียมหลักฐานประกอบการรายงาน และ
กําหนดติดตามความกาวหนาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 คือ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
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3.2 แบบฟอรมการขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาราชการ
นางวาสนา มณีโ ชติ นํ าเสนอแบบฟอรมการขออนุญ าตออกนอกสถานที่ในเวลาราชการ เพื่อให
ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบตามแบบฟอรมที่นําเสนอ

7
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6 เดือน)
ที่ป ระชุมให บุ คลากรสายสนับ สนุ น ทุกคนรายงานผลการพัฒ นาตนเอง จากการเขารว มโครงการ
กิจ กรรม/ประชุ ม/อบรม/สั มมนา/ศึ กษาดูงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6 เดื อน) (รายละเอีย ด
เพิ่มเติมตามเอสารหมายเลข 4.1) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
นางวาสนา มณีโชติ
นายขวัญ พิกุลทอง
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
นางสาวเกตุแกว สรอยอวม

จํานวนชั่วโมง
31
56.5
18
16
49.5

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
4.2 การประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(6 เดือน)
ที่ประชุมใหบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรายงานผลการประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6 เดือน) (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอสารหมายเลข 4.2) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
นางวาสนา มณีโชติ
นายขวัญ พิกุลทอง
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
นางสาวเกตุแกว สรอยอวม

บรรลุ
8
8
8
7
9

การประเมินความสําเร็จตามแผน
ไมบรรลุ
2
1
1
2
1

รอยละ
80.00
88.89
88.89
77.78
90.00

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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