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รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 4/2560
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------รายชื่อบุคลากรที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
ประธาน
2. นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการ
3. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
กรรมการ
4. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
กรรมการ
5. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
6. นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
เลขานุการ
รายชื่อบุคลากรที่ไมเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
2. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานในการประชุม ตรวจสอบเห็ นว าบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจั ดหารายได ครบองค
ประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร ได ม อบหมายให สํ า นั ก บริ ก ารวิ ช าการและจั ด หารายได
ดําเนินการสํารวจความตองการสวัสดิการผูมีรายไดนอย จังหวัดกําแพงเพชร โดยรวมกับสํานักงานสถิติจังหวัด
กําแพงเพชร ขณะนี้อยูในระหวางการรวบรวมรายชื่อผูที่จะลงพื้นที่สํารวจความตองการ
1.2 หลังจากมีการเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร ระยะ15 ป (พ.ศ.2561-2575) สู ก ารปฏิ บั ติ และทบทวนระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร”
ขณะนี้แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินจัดทําเสร็จเรียบรอยแลว
1.3 การตรวจประเมิน SAR ระดับสํานัก มีการรับตรวจระหวางวันที่ 1-10 สิงหาคม 2560 โดยสํานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได เขารับการตรวจประเมิน SAR วันที่ 4 สิงหาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม เห็นดวยโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การติดตามความกาวหนาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2559
ครั้งที่ 2
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร ไดแจงวา จากการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรนี้ พบวา ไดมีการเพิ่มเติมในเรื่อง เปาหมาย จึงมีการพิจารณารวมกัน
เพื่อกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณ และเปาหมายเชิงคุณภาพ ของการเขียนรายงานการประเมินตนเองแตละ
ตัวบงชี้ ไดผลดังนี้
ตัวบงชี้ที่
เปาหมายเชิงปริมาณ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
สํานักฯ มีกระบวนการพัฒนาแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการสู
การปฏิบัติไดตามเกณฑที่กําหนด
1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุก
ระดับของหนวยงาน
2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับ บุคลากรทุกคนไดรับการเพิ่มพูน บุคลากรมีคูมือปฏิบัติงานที่มี
การพัฒนา
ความรูและประสบการณ
คุณภาพ
2.2 การบริการวิชาการแกสังคม รอยละ/ระดับความพึงพอใจของ สํานักฯ มีการพัฒนากระบวนการ
ผูรับบริการ
บริการวิชาการแกสังคม
2.3 การพัฒนาหนวยงานสูองคกร มีการจัดการความรูอยางนอย 1 การจัดการความรูที่เปนไปตาม
การเรียนรู
เรื่อง
กระบวนการ และมีบุคลากร
นําไปใชประโยชน
2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
สํานักฯ กระบวนการในการบริหาร
ความเสี่ยงที่ชัดเจน และสามารถ
ลดความเสี่ยงได
2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
- สํานักฯ มีระบบบริหารคุณภาพ สํานักฯ มีการพัฒนาระบบการจอง
อยางนอยปละ 1 ระบบ
หองประชุมออนไลน ใหพรอมใช
- รอยละ/ระดับความพึงพอใจของ งาน
ผูรับบริการ
2.6 ระบบและกลไกการประกัน
สํานักฯ มีระดับความสําเร็จของ
คุณภาพการศึกษาภายใน
การดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑที่กําหนด
3.1 การบริหารจัดการการบริการ การดําเนินงานเปนไปตามแผนที่
วิชาการ
วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่รวมกันพิจารณาจัดทํา
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3.2 การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร ไดติดตามความกาวหนาในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตละคน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
คูมือปฏิบัติงานที่ตองทํา
นางวาสนา มณีโชติ
คูมือจัดประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
คูมือการติดตามความกาวหนาโครงการบริการิชาการ
นายขวัญ พิกุลทอง
คูมือการปฏิบัติงานการขอใชอาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2559
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย กระบวนการควบคุมภายในรานคากิจกรรมสหกรณ
นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
คูมือการอัพเดตขอมูลสารสนเทศบนเว็บไซต
ซึ่งบุคลากรทุกคนไดรายงานวามีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานสงกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนที่
เรียบรอยแลว และนําผลงานไปนําเสนอในการนําเสนอโครงการการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม
ของหลักสูตร หนวยงานสายสนับสนุน ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานวิจัย ประจําป
การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมรัตนอาภา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9 เดือน)
ที่ประชุมใหผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงแตละดานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9 เดือน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
( ) ดานกลยุทธและเหตุการณภายนอก
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

R4O13 การ
ชําระเงินคาสินคา
มีความผิดพลาด
อาจกอใหเกิด
ความช้ําซอนใน
การเบิกจาย

ภายนอก
รานที่สั่งซื้ออยู
ตางจังหวัดไมมีการ
เซ็นรับของที่สงมา
บิลที่เรียกเก็บคา
สินคาไมมีผูรับ
สินคา
ภายใน
เจาหนาที่ขาด
ความรูความเขาใจ
ในการวางระบบ
การควบคุม
ภายใน
1. บุคลากรมี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการนําสง
และเบิกจายยังไม
ชัดเจน
2. ยอดนําสงกับ
ยอดที่ประกาศไม
ตรงกัน

R3F1 ระเบียบ
การเงินและพัสดุ

( ) ดานการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร
( ) ดานการเงิน
( ) ดานการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
( ) ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย ( ) ดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ระดับความ
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
เสี่ยง
ดําเนินการ
16 (สูง)

1. จัดทําแบบฟอรมขอ
อนุมัติการสั่งซื้อ
2. ขออนุมัติผูที่
รับผิดชอบในการสั่งซื้อ
สินคาเปนเงินเชื่อทุกครั้ง
3. สรุปผลการรายงาน
ยอดเจาหนี้ให
ผูรับผิดชอบทุกเดือน

ต.ค.59ธ.ค.60

น.ส.พิชญนันท
ดอนไพวัลย

1. จัดทําเอกสารแบบฟอรมจัดซื้อจัด
จาง
2. นําแบบฟอรมจัดซื้อจัดจางเสนอ
รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการ
สํานักฯ
3. จัดทํารายงานยอดเจาหนี้ ลูกหนี้
ประจําเดือนเสนอตอ อาจารยวรภรณ
และอาจารยชาลี

12 (สูง)

1. ศึกษาระเบียบ คูมือ
การเบิกจายเงินรายได
2. จัดทําระบบการเบิก
จายเงินรายไดใหชัดเจน

ต.ค.59ธ.ค.60

นายขวัญ
พิกุลทอง

1. จัดทําประกาศการกําหนดอัตราเชา
พื้นที่ที่กอใหเกิดรายได

( ) ดานนักศึกษา
รอยละ
ความ
คืบหนา
100

ปญหา/อุปสรรค

90

หนวยงานที่มีพื้นที่
ที่การกอใหเกิด
รายไดไมสามารถ
ระบุความจุและ
คาบริการได
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( ) ดานกลยุทธและเหตุการณภายนอก
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

R1O12 ระบบ
ขอมูลสารสนเทศ
สูญหาย

ภายใน
1. มหาวิทยาลัยมี
ความตองการเว็บ
โอเมตริกและระบบ
MIS
2. สํานักฯ ไมมี
server การสํารอง
เก็บขอมูลซึ่งเคยมี
ปรากฎวาขอมูลใน
เครื่องเกิดการสูญ
หาย
3. สารสนเทศของ
สํานักฯ ตองเปน
ปจจุบัน
ภายใน
ไมมีการวางระบบ
การนําความรูที่ได
ไปใชในการ
ปฏิบัติงาน

P1O2 บุคลากร
ไมไดนําความรู
จากการพัฒนาไป
ใชประโยชน

( ) ดานการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร
( ) ดานการเงิน
( ) ดานการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
( ) ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย ( ) ดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ระดับความ
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
เสี่ยง
ดําเนินการ
12 (สูง)

1. ทําการสํารองขอมูล
2. ทําการอัพเดตขอมูล
สารสนเทศของสํานักฯ

ต.ค.59ธ.ค.60

น.ส.เกตุแกว
สรอยอวม

1. ทําการสํารองขอมูลสัปดาหละ 1
ครั้ง
2. จัดซื้อเอ็กทานอล ไวสํารองขอมูล
สารสนเทศ
3. ทําการอัพเดตขอมูลสารสนเทศของ
สํานักฯ ใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่มีการ
แกไข หรือมีขอมูลเพิ่มเติม

12 (สูง)

1. จัดทําสมุดบันทึกการ
อบรม
2. จัดทําฐานขอมูลการ
ไปอบรมในแตละครั้ง
3. มอบหมาย
ผูรับผิดชอบติดตามการ
นําความรูที่ไดไปใช
ประโยชน
4. สรุปรายงานผลให
ผูบริหารรับทราบ

ต.ค.59ธ.ค.60

นางวาสนา
มณีโชติ

1. จัดทําสมุดบันทึกผลการเขารวม
โครงการกิจกรรม/ประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจําป
งบประมาณ 2560 มอบใหบุคลากร
สายสนับสนุนทุกคน
2. จัดทําแบบฟอรมการรายงานผล
และเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบ
2560 (3 เดือน)
3. จัดทํารายงานผลการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบ
2560 (3 เดือน)

( ) ดานนักศึกษา
รอยละ
ความ
คืบหนา
100

ปญหา/อุปสรรค

100

4.2 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (RM5)
ที่ประชุมใหผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงแตละดานประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (RM5) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ระดับความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง
P1O1
การศึกษาดูงานอาจไมไดตามกําหนด
P1O2
บุคลากรไมไดนําความรูจากการพัฒนาไปใชประโยชน
P1O3
จํานวนบุคลากรที่เขารับการพัฒนาไดตามเปาหมาย แต
อาจไมผานตามเกณฑการประเมิน
P2S1
พัฒนาแลวชุมชนไมสามารถพึ่งตนเองได
P2O4
การจัดกิจกรรมของแตละหนวยงานมีความซ้ําซอนไม
ตรงกับความตองการ
P3O5
การไดขอมูลความตองการบริการวิชาการยังไม
ครอบคลุม และขอมูลหลายประการเปน want มิใช
need
P4O6
รูปแบบและกิจกรรมในการเผยแพรผลงานและกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยไมบรรลุระดับความสําเร็จที่คาดไว

กอนการประเมิน
L1=3

การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง

หลังการประเมิน

C5=
3
C5=
4
C5=
2

9
L1=1
(ปานกลาง)
12
L2=1
(สูง)
6
L1=2
(ปานกลาง)

C5=
1
C5=
1
C5=
2

1
(ต่ํา)
1
(ต่ํา)
4
(ต่ํา)

L2.4
=2
L2=3

C11
=3
C5=
3

6
(ปานกลาง)
9
(ปานกลาง)

L2.4
=1
L2=1

C11
=1
C5=
1

L2.4
=2

C11
=3

6
(ปานกลาง)

L2.4
=1

L2.4
=2

C9=
2

4
(ปานกลาง)

L2.4
=1

L2=3
L1=3

ลดลง

สรุปความเสี่ยง
ควบคุม
ควบคุม
ได
ไมได


ลดลง



ลดลง



1
(ต่ํา)
1
(ต่ํา)

ลดลง



ลดลง



C11
=1

1
(ต่ํา)

ลดลง



C9=
1

1
(ต่ํา)

ลดลง



แนวทาง/มาตรการ
ดําเนินงานในปถัดไป

5
ระดับความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง

กอนการประเมิน

การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง

หลังการประเมิน

สรุปความเสี่ยง
ควบคุม
ควบคุม
ได
ไมได


P5O7
จํานวนผูนําเสนอผลงานมีนอย
P6S2, P6O8
กระบวนการจัดทําหลักสูตรระยะสั้นอาจพบปญหา
ระหวางการดําเนินงาน มีผลตอความลาชาของ
ผลสําเร็จ
P7O9
การจัดซื้อวัสดุลาชาไมทันกับความตองการ
P8O10
การจัดซื้อครุภัณฑลาชาไมทันกับความตองการ
P9O11
การจัดซื้อครุภัณฑลาชาไมทันกับความตองการ

L2.4
=2
L2.4
=2

C9=
3
C9=
3

6
(ปานกลาง)
6
(ปานกลาง)

L2.4
=1
L2.4
=1

C9=
1
C9=
1

1
(ต่ํา)
1
(ต่ํา)

ลดลง
ลดลง



L2.4
=2
L2.4
=2
L2.4
=2

C2=
3
C2=
3
C2=
3

6
(ปานกลาง)
6
(ปานกลาง)
6
(ปานกลาง)

L2.4
=1
L2.4
=1
L2.4
=1

C2=
1
C2=
1
C2=
1

1
(ต่ํา)
1
(ต่ํา)
1
(ต่ํา)

ลดลง



ลดลง



ลดลง



R1O12
ระบบขอมูลสารสนเทศสูญหาย
R2S3
การติดตามความสําเร็จของการบริการวิชาการจาก
หนวยงาน ไดรับผลความกาวหนาของหนวยงานไม
สมบูรณ แตสํานักฯ ตองพิจาณางบประมาณในปถัดไป
ใหหนวยงานตางๆ
R3F1
ระเบียบการเงินและพัสดุ

L2.4
=4
L2.4
=3

C2=
3
C2=
3

12
(สูง)
9
(ปานกลาง)

L2.4
=1
L2.4
=1

C2=
1
C2=
1

1
(ต่ํา)
1
(ต่ํา)

ลดลง



ลดลง



L2.4
=3

C9=
4

12 (สูง)

L2.4
=2

C9=
2

9
(ปาน
กลาง)

ลดลง

L2.4
=4

C9=
4

16 (สูง)

L2.4
=1

C9=
1

1
(ต่ํา)

ลดลง

R4O13
การชําระเงินคาสินคามีความผิดพลาดอาจกอใหเกิด
ความช้ําซอนในการเบิกจาย





แนวทาง/มาตรการ
ดําเนินงานในปถัดไป

1. มหาวิทยาลัยเปนผู
กําหนดใหหนวยงานที่มี
พื้นที่ที่การกอใหเกิดรายได
ระบุความจุและคาบริการ
2. สํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได ดําเนินการ
จัดทําระเบียบขั้นตอนของ
การขอใชพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร ไดแจงวา ขอใหฝายจัดหารายไดจัดทําขอมูลรายงานการใช
บริการหองประชุมหรือพื้นที่เพิ่มเติม โดยวิเคราะหการเงินตามอัตราการใหบริการที่หนวยงานภายในหรือ
ภายนอกที่ขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยเพื่อไดทราบมูลคาจากการใหบริการทั้งหมดตอป
นายขวัญ พิกุลทอง ไดนําเสนอ กองพัฒนานักศึกษาไดยายไปที่อาคาร Activity Student และมีการ
จัดสถานที่ใหเปนรานอาหาร ซึ่งมีรานคาติดตอมา 3 ราน แตมีปญหาในเรื่องเจาหนาที่ในการจัดการเรื่องความ
สะอาด ถาใหรานคาทําเอง ทางรานคาขอใหชวยลดอัตราคาเชาพื้นที่
อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา เสนอวา ควรใหทางรานอาหารจัดการในเรื่องดังกลาวเองและอาจลด
อัตราคาเชารานภายในชวงเวลาหนึ่ง อาจเปน 6 เดือน เพื่อประเมินอัตราคาเชาพื้นที่ในระยะตอไป
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
(นางสาวเกตุแกว สรอยอวม)
ผูจดรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูต รวจรายงานการประชุม

