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รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 11 ตุลาคม 2560
เวลา 11.00 – 13.00 น.
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------รายชื่อบุคลากรที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
กรรมการ
3. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
กรรมการ
4. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
กรรมการ
5. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
กรรมการ
6. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
7. นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
กรรมการ
8. นางวาสนา มณีโชติ
เลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
ประธานในการประชุม ตรวจสอบเห็ นว าบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจั ดหารายได ครบองค
ประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม เห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ไตรมาส 4)
นางวาสนา มณีโชติ นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 4) มีทั้งหมด 9 โครงการ ไดรับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 490,000 บาท เบิกจายไป
430,059 บาท คิดเปนรอยละ 87.77 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 82.96 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ชื่อโครงการ
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
- ศึกษาดูงาน
- พัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
- พัฒนาชุมชนตนแบบและชุมชน
ใกลเคียง จัดทําแผนการพัฒนาชุมชน
ตนแบบ ศึกษาปญหาในชุมชน พัฒนา
ความรูและทักษะใหกับชุมชนเพื่อใหเปน
ตนแบบ
- นําเสนอผลงานรวมกับชุมชนตนแบบ
- ติดตามประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการและจัดทํารายงาน
3. โครงการสํารวจความตองการรับ
บริการวิชาการ
4. ราชภัฏวิชาการ
5. โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
7. โครงการบริหารสํานักงาน
8. โครงการจัดหาครุภัณฑ
9. โครงการปรับปรุงหองประชุม
รวม

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

20,000
20,000

17,530
17,952

2,470
2,048

135,000

112,292

22,708

50,000
15,000

28,650
4,835

21,350
10,165

30,000

30,000

10,000
60,000
26,000
30,000
26,000
68,000
490,000

9,400
59,400
26,000
30,000
26,000
68,000
430,059

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไมบรรลุ รอยละ
4
1
80.00
6

0

100.00

0

2

1

66.67

600
600
0
0
0
0
59,941

2
4
1
3
1
1
-

1
0
2
0
0
0
-

66.67
100.00
33.33
100.00
100.00
100.00
82.96
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4.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(12 เดือน)
นางวาสนา มณี โชติ นํา เสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน) มีทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด สํานักฯ สามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนด 19 ตัวชี้วัด และไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมาย
รอยละ 95.00 และมีผลการประเมินในภาพรวม เทากับ 4.13 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ
ตัวชี้วัด
1 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการ
แกสังคม (ระดับหนวยงาน)
2 จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
3 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรผลงานและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
4 ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ
การประกันคุณภาพภายใน
6 การเบิกจายงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ
ตามเปาหมายการเบิกจายของแผนงาน/โครงการ
7 การปรับปรุงระบบขอมูล MIS และรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ
8 รอยละบุคลากรที่จัดทําคูม ือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
9 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
10 รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
11 รอยละของบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
12 รอยละของบุคลากรทีไ่ ดนําความรูแ ละทักษะของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร มาใชในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
13 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณากับพันธกิจ
และมีการวางแผนหรือแนวทางที่จะนําไปใชประโยชน
(ระดับมหาวิทยาลัย)
14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ระดับมหาวิทยาลัย)
15 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการ
แกสังคม (ระดับมหาวิทยาลัย)
16 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการบริการวิชาการ
(ระดับมหาวิทยาลัย)
17 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการจัดหารายได
18 จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่มีการสรางรายได
19 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายไดจากการทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัย
20 ระดับความสําเร็จของการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

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

4.57 คะแนน
4.78 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 80.00

รอยละ 87.77

บรรลุ

รอยละ 80.00
รอยละ 80.00
รอยละ 80.00
รอยละ 50.00

N/A
รอยละ 100.00
รอยละ 100.00
รอยละ 100.00

ไมบรรลุ
บรรลุ
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 3 ขอ

บรรลุ

ปฏิบัติได 4 ขอ

ปฏิบัติได 6 ขอ

บรรลุ

3.50 คะแนน

4.43 คะแนน

บรรลุ

3.50 คะแนน
1 หลักสูตร
ปฏิบัติได 3 ขอ

4.78 คะแนน
1 หลักสูตร
ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ปฏิบัติได 4 ขอ

ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุ
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4.3 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน)
ที่ป ระชุมให บุ คลากรสายสนับ สนุ น ทุกคนรายงานผลการพัฒ นาตนเอง จากการเขารว มโครงการ
กิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

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

จํานวนชั่วโมง
112
135.5
62
50
140.5

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
4.4 การประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(12 เดือน)
ที่ประชุมใหบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรายงานผลการประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน)ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5

นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
นางวาสนา มณีโชติ
นายขวัญ พิกุลทอง
นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
นางสาวเกตุแกว สรอยอวม

บรรลุ
9
8
8
7
10

การประเมินความสําเร็จตามแผน
ไมบรรลุ
1
1
1
2
0

รอยละ
90.00
88.89
88.89
77.78
100.00

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
4.5 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน)
ที่ประชุมใหผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงแตละดานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
( ) ดานกลยุทธและเหตุการณภายนอก
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

R4O13 การ
ชําระเงินคาสินคา
มีความผิดพลาด
อาจกอใหเกิด
ความช้ําซอนใน
การเบิกจาย

ภายนอก
รานที่สั่งซื้ออยู
ตางจังหวัดไมมีการ
เซ็นรับของที่สงมา
บิลที่เรียกเก็บคา
สินคาไมมีผูรับ
สินคา
ภายใน
เจาหนาที่ขาด
ความรูความเขาใจ

( ) ดานการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร
( ) ดานการเงิน
( ) ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
( ) 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

( ) ดานนักศึกษา
รอยละ
ความ
คืบหนา
100

ปญหา/อุปสรรค

5
( ) ดานกลยุทธและเหตุการณภายนอก
ความเสี่ยง

R3F1 ระเบียบ
การเงินและพัสดุ

R1O12 ระบบ
ขอมูลสารสนเทศ
สูญหาย

P1O2 บุคลากร
ไมไดนําความรู
จากการพัฒนาไป
ใชประโยชน

ปจจัยเสี่ยง
ในการวางระบบ
การควบคุม
ภายใน
1. บุคลากรมี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการนําสง
และเบิกจายยังไม
ชัดเจน
2. ยอดนําสงกับ
ยอดที่ประกาศไม
ตรงกัน
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

( ) ดานการปฏิบัติงาน ทรัพยากรและบุคลากร
( ) ดานการเงิน
( ) ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
( ) ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย ( ) ดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ระดับความ
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
เสี่ยง
ดําเนินการ

( ) ดานนักศึกษา
รอยละ
ความ
คืบหนา

ปญหา/อุปสรรค

หนวยงานที่มีพื้นที่
ที่การกอใหเกิด
รายไดไมสามารถ
ระบุความจุและ
คาบริการได

12 (สูง)

1. ศึกษาระเบียบ คูมือ
การเบิกจายเงินรายได
2. จัดทําระบบการเบิก
จายเงินรายไดใหชัดเจน

ต.ค.59ธ.ค.60

นายขวัญ
พิกุลทอง

1. จัดทําประกาศการกําหนดอัตราเชา
พื้นที่ที่กอใหเกิดรายได

100

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

100

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)

100

4.6 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (RM5)
ที่ประชุมใหผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงแตละดานประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน (RM5) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ระดับความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ความ
เสี่ยง
P1O2
บุคลากรไมไดนําความรูจาก
การพัฒนาไปใชประโยชน
R1O12
ระบบขอมูลสารสนเทศสูญ
หาย
R3F1
ระเบียบการเงินและพัสดุ

กอนการประเมิน

การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง

หลังการประเมิน
4
(ปานกลาง)

ลดลง

สรุปความเสี่ยง
ควบคุม
ควบคุม
ได
ไมได


L2=3

C5=4

12
(สูง)

L2=2

C5=2

L2.4=4

C2=3

12
(สูง)

L2.4=2

C2=2

4
(ปานกลาง)

ลดลง



L2.4=3

C9=4

12 (สูง)

L2.4=2

C9=2

4
(ปานกลาง)

ลดลง



แนวทาง/มาตรการดําเนินงานใน
ปถัดไป
เนื่องจากความเสี่ยงในดานนี้ยังมี
อยูแตยังพอควบคุมได จึงขอ
ยกเลิกความเสี่ยงนี้ในปตอไป
เนื่องจากความเสี่ยงในดานนี้ลดลง
และควบคุมได จึงขอยกเลิกความ
เสี่ยงนี้ในปตอไป
เนื่องจากความเสี่ยงนี้เกิดจาก
ปจจัยภายในซึ่งนับเปนเรื่องสําคัญ

6
ระดับความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ความ
เสี่ยง

R4O13
การชําระเงินคาสินคามีความ
ผิดพลาดอาจกอใหเกิดความ
ช้ําซอนในการเบิกจาย

กอนการประเมิน

L2.4=4

C9=4

การเปลี่ยนแปลง
ระดับความเสี่ยง

หลังการประเมิน

16 (สูง)

L2.4=2

C9=2

4
(ปานกลาง)

ลดลง

สรุปความเสี่ยง
ควบคุม
ควบคุม
ได
ไมได



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี เลิกประชุมเวลา 13.00 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

แนวทาง/มาตรการดําเนินงานใน
ปถัดไป
ตอความรับผิดชอบและความ
โปรงใสที่สามารถควบคุมได จึง
นับวาเปนความเสี่ยงที่ไมควร
เกิดขึ้นจึงยังคงดําเนินการตอไป
เนื่องจากความเสี่ยงนี้เกิดจาก
ปจจัยภายในซึ่งนับเปนเรื่องสําคัญ
ตอความรับผิดชอบ ความถูกตอง
และความโปรงใสที่สามารถ
ควบคุมได จึงนับวาเปนความเสี่ยง
ที่ไมควรเกิดขึ้นจึงยังคงดําเนินการ
ตอไป

