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รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 5 ตุลาคม 2561
เวลา 15.30 - 17.00 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. นางสาวภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ
กรรมการ
9. นายเจษฎาวุฒิ อุทธา
กรรมการ
10. นางจารุวรรณ อุดม
กรรมการ
11. นายบดินทร สังวรินทะ
กรรมการ
12. นายธนน เอี่ยมอ่ํา
กรรมการ
13. นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.
ประธานในการประชุม ตรวจสอบเห็นวาบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดครบ
องคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 การประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
1.1.1 ความรวมมือระหวางจังหวัดกําแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดวันจันทร
ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมอาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14) ชั้น 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มอบหมายผูรับผิดชอบแตละฝายงาน ดังนี้
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หนาที่
- ฝายตอนรับผูเขารวมการประชุม
- ฝายรับลงทะเบียน
- ฝายจัดเตรียมอาหาร อาหารวาง
- ฝายจัดเตรียมหองรับประทานอาหาร
- ฝายจัดเตรียมหองประชุม
- ฝายจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
- ฝายจัดทําหนังสือเชิญผูเขารวมการประชุม
ฝายจัดเตรียมวีดีโอการนําเสนอ
ฝายจัดเตรียมความพรอมของโสตทัศนูปกรณ

ผูรับผิดชอบ
1. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
2. นางสาวภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ
1. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
2. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
3. นางจารุวรรณ อุดม
4. นางสาวศรีนวล แยบกสิกจิ
1. นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี
2. นางวาสนา มณีโชติ

นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
1. นายขวัญ พิกุลทอง
2. นายธนน เอี่ยมอ่ํา
และกําหนดใหแตงกายดวยเสื้อสีเหลืองสวมสูทดําทับใหเรียบรอย
1.1.2 ความรวมมือระหวางจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดวันศุกรที่
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก มอบหมายให
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี และนางวาสนา มณีโชติ ดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การยายสถานที่จัดอบรมสําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต
การอบรมสําหรับผูขอรับและตอใบอนุญาตขับรถฯ ไดยายสถานที่การอบรมจากอาคารเรียนรวม
และอํานวยการ (อาคาร 14) ชั้น 1 มาเปนอาคารสํานักบริการวิชาการและจัดหาราได ตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม
2561 ซึ่งไดเปดการอบรมไปแลว 2 วัน สรุปปญหาและแนวทางแกไขไดดังนี้
1) ใหยายหองติดตอรับการอบรมจากหองนั่งรอมาเปนหองสํานักงานจัดหารายได เพราะพื้นที่
กวางกวา คนมาสมัครจะไดยืนรอไมแออัด
2) ที่นั่งพักสําหรับผูติดตามที่มารอคนเขาอบรมไมเพียงพอ มอบหมายใหประสานงานมหาวิทยาลัย
เรื่องการขอโตะนั่ง 10 ชุด เพื่อใหแมบานจัดที่นั่งดานหลังอาคารเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 แนะนําบุคลากรใหม
สํานักฯ รับบุคลากรใหมเขามาทํางานตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ไดแก นายธนน เอี่ยมอ่ํา
เจาหนาที่ดูแลเครื่องเสียงหอประชุม และชวยงานบริการวิชาการ รับผิดชอบการลงพื้นที่เก็บขอมูลจังหวัดตาก
และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.4 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560
สํานักฯ ไดเขารั บการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึ กษา 2560 เมื่อวัน ที่
20 กรกฎาคม 2561 ไดผลคะแนนการประเมินตนเอง ดังนี้
องคประกอบ
ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
และภาวะผูนําของผูบริหาร
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหาร
ทุกระดับของหนวยงาน
องคประกอบที่ 2การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องคประกอบที่ 3 การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ที่ 3.9 การบริหารจัดการการบริการวิชาการ
พันธกิจและจุดเนนของหนวยงาน
รวมคาคะแนน
ผลการประเมินตนเอง

คะแนน
5
5
5
5
4
5
4
5
5
43/9
4.78

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผูรับผิดชอบตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ ใหปรับปรุง
การดําเนินงานใหผานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในปการศึกษา 2560
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม เห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจาณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไตรมาส 4)
นางวาสนา มณีโชติ นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4) มีทั้งหมด 8 โครงการ ไดรับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 2,804,000 บาท เบิกจายไป
2,124,973 บาท คิดเปนรอยละ 75.78 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 76.25 และ
ขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการสํารวจความตองการรับบริการ
วิชาการ (ดําเนินการสํารวจความตองการ
รับบริการวิชาการ)
โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ
(นําเสนอผลงานบริการวิชาการ)
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(ดานชางไฟฟา) (จัดตั้งศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน และทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน)

โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ (พัฒนา
ชุมชนตนแบบและชุมชนใกลเคียง)
โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
(พัฒนากลุมผูปลูกกลวยแปลงใหญ
ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร)
โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
(จัดหาครุภัณฑ)
โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ รียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู)

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ
30,000
29,380
620

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
เหตุผลที่ไมบรรลุ
บรรลุ ไมบรรลุ รอยละ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
4
0
100.00
-

60,000

52,400

7,600

5

0

100.00

-

120,000

96,400

23,600

0

3

0.00

890,000

800,239

89,761
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0

มีการจัดตั้งศูนย
ทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน
(ดานชางไฟฟา)
เรียบรอยแลว แตยัง
ไมการเปดอบรม
เนื่องจากผูควบคุม
ศูนยยังไมผาน
มาตรฐานการอบรม
จึงทําใหไมสามารถ
ประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดได
100.00
-

452,000

302,984

149,016

130,000

130,000

0

1,000,000

594,801.22

405,198.78

2

2

50.00

1. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน
O-NET เพิ่มขึ้น
รอยละ 3 ไมผาน
ตามแผนที่กําหนด
เนื่องจากกําหนด
เปาหมายไว 40
โรงเรียนดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย
เพียง 17 โรงเรียน
2. ผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน
การเรียนรูลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู
หรือพัฒนาตนเอง
ตามความสนใจและ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
คงเหลือ

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
เหตุผลที่ไมบรรลุ
บรรลุ ไมบรรลุ รอยละ ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
ความถนัด ไมผาน
ตามแผนที่กําหนด
เนื่องจากกําหนด
เปาหมายไว 20
โรงเรียนดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย
เพียง 17 โรงเรียน
3
0
100.00
-

โครงการบริหารสํานักงาน
(บริหารสํานักงาน)
โครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน)
โครงการพัฒนาบุคลากร (พัฒนาบุคลากร)

40,000

40,000

0

20,000
20,000

16,830
19,939

3,170
61

3

2

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ
(ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑสําหรับสํานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได)
รวม

42,000

42,000

0

1

0

1. รอยละของ
บุคลากรที่จดั ทําคูมือ
หรือแนวปฏิบัติทดี่ ี
ในการปฏิบัติงาน
ไมผา นตามแผน
ที่กําหนด เนื่องจาก
บุคลากรมีภาระงาน
จํานวนมาก
2. ยังไมมีการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูใชนวัตกรรม
(การจองหอง
ประชุมออนไลน)
เนื่องจากระบบ
ยังเปดใหใชงาน
100.00
-

2,804,000 2,124,973.22 679,027.78

-

-

76.25

60.00

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และกําหนดใหบุคลากรจัดทําคูมือปฏิบัติงาน อยางนอยคนละ
1 งาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2562
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4.2 พิจาณารายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 (12 เดือน)
นางวาสนา มณีโชติ นําเสนอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 เดือน) มีทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด สํานักฯ สามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนด 11 ตัวชี้วัด และไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมาย
รอยละ 84.62 และมีผลการประเมินในภาพรวม เทากับ 4.4248 และขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพ
การบริการวิชาการแกสังคม
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายได
จากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการจัดหารายได
รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
รอยละบุคลากรที่จัดทําคูม ือหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรมในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ
รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รอยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
กับพันธกิจ และมีการวางแผนหรือแนวทางที่จะนําไปใช
ประโยชน (ระดับมหาวิทยาลัย)
จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
จํานวนชุมชน/ประเด็นที่ไดรับการชี้นํา แกไขปญหา
จากนวัตกรรมที่สรางสรรคขึ้น (ระดับมหาวิทยาลัย)
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการบริการ
วิชาการ
รอยละกําลังแรงงานและผูส ูงวัยกลุมเปาหมายไดรับการ
พัฒนา (ระดับมหาวิทยาลัย)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

แผน
ปฏิบัติได 4 ขอ

ผล
ปฏิบัติได 5 ขอ

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

ปฏิบัติได 3 ขอ

ปฏิบัติได 4 ขอ

บรรลุ

4.00 คะแนน
4.00 คะแนน

4.18 คะแนน
4.78 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ

3.50 คะแนน
รอยละ 80
รอยละ 80

4.83 คะแนน
รอยละ 100
รอยละ 40

บรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ

รอยละ 50

รอยละ 80

บรรลุ

รอยละ 40

รอยละ 87.30

บรรลุ

4 เครือขาย
2 ชุมชน/
ประเด็น
4. คะแนน

5 เครือขาย
2 ชุมชน/
ประเด็น
4.43 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ

รอยละ 10

รอยละ 8.08

ไมบรรลุ

บรรลุ
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4.3 พิจาณาแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
นางวาสนา มณีโชติ นําเสนอแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และขอให
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาผูรับผิดชอบแตละโครงการ ซึ่งไดผลดังนี้
งบประมาณแผนดิน
โครงการ
1. โครงการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ
2. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนเชิงพาณิชย

จํานวนเงิน
25,000
300,000

3. โครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP จังหวัดตาก

204,000

4. ศูนยการเรียนรูเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

500,000

5. ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน (ดานชางไฟฟา)
6. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบ

24,600
1,426,520

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางวาสนา มณีโชติ
อ.สุภาภรณ หมั่นหา
นางวาสนา มณีโชติ
ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี
รศ.ดร.พงศชัย กลิ่นหอม
น.ส.ศิริธร เมธวิวัฒน
นายขวัญ พิกุลทอง
ชุมชนระหาน
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ชุมชนนิคมทุงโพธิ์ทะเล
อ.สุภาภรณ หมั่นหา
ชุมชนพุสะแก
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
อ.สุภาภรณ หมั่นหา

7. โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ
รวม

60,000
2,540,120

งบประมาณ บ.กศ.
โครงการ
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ
2. โครงการบริหารสํานัก
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
รวม

จํานวนเงิน
25,000
40,000
35,000
100,000

เจาหนาที่
- น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี (ประสานงานหลัก)
- นายเจษฎาวุฒิ อุทธา (ทําจัดซื้อจัดจาง)
- นายธนน เอี่ยมอ่ํา (ลงพื้นที่เก็บขอมูลเขต
จังหวัดตาก)
- น.ส.ภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ (ลงพื้นที่เก็บ
ขอมูลเขตจังหวัดกําแพงเพชร)
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี

ผูรับผิดชอบโครงการ
นายขวัญ พิกุลทอง
นางวาสนา มณีโชติ
นางวาสนา มณีโชติ
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การดําเนินงานบริการวิชาการที่ตองทํา
1. รายงานผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป
2. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ
3. จัดทํารายงานการประชุมทุกครั้ง ใหเสร็จภายใน 1 สัปดาห หลังจัดการประชุมเสร็จ
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ใหเสร็จภายใน 1 สัปดาห หลังจัดกิจกรรมเสร็จ
5. ทําหนังสือแจงเตือนการรายงานผลการดําเนินงาน ลวงหนา 1 เดือน กอนสิ้นไตรมาส โดยแจงผาน
คณบดี/ผูอํานวยการ และผูรับผิดชอบโครงการ เปนเอกสารและเซ็นรับเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง
6. สรุปผลการสงรายงานผลการดําเนินงานของทุกหนวยงาน เสนอใหผูอํานวยการรับทราบ วามี
หนวยงานใดสงหรือไมสงรายงานบาง ภายใน 2 สัปดาหหลังสิ้นแตละไตรมาส
งานจัดหารายได

งาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
- หนวยบริการหองประชุมมหาวิทยาลัยฯ
นายขวัญ พิกุลทอง
- รานคากิจกรรมสหกรณ
- บริหารพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
- ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้ําเพชร) นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
- หนวยบริการชุดครุยปริญญา
- น้ําดื่มเพชรราชภัฏ
- โรงอาหาร
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
- โครงการจัดอบรมสําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและ นายเจษฎาวุฒิ อุทธา
ผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต นางสาวภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ
- งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
และในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝายงานในการจัดหารายไดทั้งหมดจะตองรายงานผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับรายไดผานระบบออนไลน เพื่อนําเสนอใหผูบริหารพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตโครงการ/งาน ดําเนินการตามแผน
ที่กําหนดไว
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4.4 พิจาณารายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(12 เดือน)
ที่ประชุมใหบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรายงานผลการพัฒนาตนเอง จากการเขารวมโครงการ
กิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 เดือน) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

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

จํานวนชั่วโมง
115
101
61
84
120

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
4.5 พิจารณาการประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561(12 เดือน)
ที่ประชุมใหบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรายงานผลการประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 เดือน) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

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

บรรลุ
8
8
8
9
7

การประเมินความสําเร็จตามแผน
ไมบรรลุ
0
1
0
0
2

รอยละ
100.00
88.89
100.00
100.00
77.78

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
4.6 พิจารณาการกําหนดประเด็นการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2561
ประธานขอใหกรรมการที่ประชุมรวมกันเสนอประเด็นการจัดการความรูที่จะดําเนินการใน
ปการศึกษา 2561 ไดผลดังนี้
1) เทคนิคการใหบริการที่ดี
2) เทคนิคขั้นตอนการจัดทําระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)
3) การรายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการผานระบบออนไลน
มติที่ประชุม กําหนดใหสํานักจัดทําการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2561 คือ เทคนิคการ
ใหบริการที่ดี
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4.7 พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได
ประธานขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได และรวมกันคิดและพิจารณากําหนดวัตถุประสงคของฯ ไดผลดังนี้
1. เพื่อใหเปนหนวยงานที่ดําเนินงานบริการวิชาการแกไขปญหาของทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนและสังคม และเปนศูนยกลางดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อประสานงาน/สนับสนุนและกํากับและติดตามการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมกับพันธกิจสัมพันธของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อกํากับและติดตามการดําเนินโครงการจัดบริการวิชาการและการใชจายงบประมาณ
ประจําป 2562
4. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
5. เพื่อวางระบบการจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

1
ประธานขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งไดผลสรุปดังนี้

ตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เปาประสงค
1.1 สํานักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายไดมีการบริหาร
จัดการการบริการ
วิชาการและจัดหา
รายไดที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

2.1 สํานักบริการ

วิชาการและจัดหา
รายไดเพิ่มขีดความ
สามารถของชุมชน
เปาหมาย ผูประกอบ
การ กําลังแรงงานและ
ผูสูงวัยในชุมชน

ตัวชี้วัด
1 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
ศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม
2 ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการรายไดจากการทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัย
3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
4 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนา
5 รอยละบุคลากรที่จัดทําคูม ือหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ
6 รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
7 จํานวนเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภาคียุทธศาสตร
8 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
ดานการบริการวิชาการ

น้ําหนัก เปาหมาย
ขอมูลพืน้ ฐาน
เกณฑการใหคะแนน
1
2
3
4
5
(%)
2562 2559 2560 2561
ปฏิบัติได
13
4 ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได
5 ขอ 5 ขอ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
3 ขอ
ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได
ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได ปฏิบัติได
13
4
ข
อ
3
ข
อ
4
ข
อ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
2 ขอ
12
13
12
12
13
12

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอและรวมกันพิจารณา

3.50
คะแนน

-

4.78 4.83 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00-4.49 4.50
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ผูกํากับดูแล
ตัวชี้วดั

ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

ขึ้นไป

ผูจัดเก็บตัวชี้วัด

รองผูอํานวยการ
ฝายบริการวิชาการ
รองผูอํานวยการ
ฝายจัดหารายได
รองผูอํานวยการ
ฝายจัดหารายได

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
80
80
100 100
60
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
80
60
80
40
60

รอยละ
70
รอยละ
70

รอยละ
80
รอยละ
80

รอยละ
90
รอยละ
90

รอยละ ผูอํานวยการ
100
รอยละ ผูอํานวยการ
100

หัวหนาสํานัก

รอยละ
50

-

รอยละ
45

รอยละ
50

รอยละ
55

รอยละ ผูอํานวยการ
60

หัวหนาสํานัก

3

5

3.50
คะแนน

-

รอยละ รอยละ รอยละ
100
80
40
5

7

1

2
3
4
5
เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย
4.40 4.43 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00-4.49 4.50
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ขึ้นไป

เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย เครือขาย

ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

หัวหนาสํานัก

รองผูอํานวยการ
ฝายบริการวิชาการ
รองผูอํานวยการ
ฝายบริการวิชาการ

4.8 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักฯ มีโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย จํานวน 10 โครงการ และงานประจํา จํานวน 4 โครงการ โดยที่ประชุมไดมี
การวิเคราะหความเสี่ยง และนํามาเปนความเสี่ยงของสํานักฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
งานหลัก
ของฝาย
(1)

วัตถุประสงค
(เพื่อ)/
เปาหมาย
(2)

ผูรับ
ผิดชอบ
จัดทําแผน
(3)

สถานะ
ปจจุบัน

Risk
ID

ความเสี่ยง

(4)

(5)

(6)

ประเภทความเสี่ยง
S F

O
(7)

C

ปจจัยเสี่ยง
ภายนอก

ภายใน

ผลกระทบ
ทางตรง

(8)

ทางออม
(9)

โอกาสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
(L)
(C)
(10)
(11)

ระดับ
ความเสี่ยง
(12)

โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (Project : P)
โครงการบูรณา
การพันธกิจ
สัมพันธเพื่อ
พัฒนาชุมชน
ตนแบบ

1. เพื่อแกไขปญหา

ความยากจนของ
ครัวเรือนในทองถิน่
โดยยึดแนวทาง
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และความรู
ความสามารถของ
บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนา
อาชีพของชุมชน
เปาหมายใหดีขึ้น
3. เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมสําหรับ
กลุมอาชีพ

น.ส.รุงทิพย การเสริมสรางความ
P6O6 1. การเบิกจายงบประมาณ
แสนพรมมี เขมแข็งของชุมชนจะ
ไมทันในไตรมาสที่กําหนด
สามารถทําใหชุมชน
2 .การทํางานไมบรรลุตาม
พึ่งตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่
วัตถุประสงค
ดี มีภูมิคุมกันใหกับชุมชน
ซึ่งกําหนด การสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน
ตนแบบใหมีความเขมแข็ง
ในการพัฒนาในระดับหนึ่ง
เทานั้นและการสราง
เครือขายความรวมมือของ
ทุกฝายในการพัฒนาชุมชน
ไดซึ่งตองเรงดําเนินการจึง
จะสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนใหพึ่งพาตนเองได มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี และเปน
ตนแบบใหกับชุมชนอืน่ ใน
จังหวัดกําแพงเพชร

/

ชุมชนมีภาระงาน 1. กําหนดการ ชุมชนไดรับ
มาก
เบิกจายภายใน การพัฒนาไม
ไตรมาสที่ 2 ตอเนื่อง
2. กิจกรรม
ภายในมีจํานวน
มาก

ไมสามารถ
L2.4=3
พัฒนาใหเปน
ชุมชนเข็มแข็ง
ได

C2=5

15
(สูง)

งานหลัก
ของฝาย
(1)

วัตถุประสงค
(เพื่อ)/
เปาหมาย
(2)

ผูรับ
ผิดชอบ
จัดทําแผน
(3)

สถานะ
ปจจุบัน

Risk
ID

ความเสี่ยง

(4)

(5)

(6)

ประเภทความเสี่ยง
S F

O

C

ปจจัยเสี่ยง
ภายนอก

(7)

ภายใน

ผลกระทบ
ทางตรง

(8)

ทางออม
(9)

โอกาสที่ ผล
จะเกิด กระทบ
(L)
(C)
(10)
(11)

ระดับ
ความเสี่ยง
(12)

งานประจํา (Routine : R)
กลไกการติดตาม เพื่อใหผูบริหาร
การตรวจสอบ ไดรับทราบผลการ
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานของ
ภายในองคกร หนวยงาน

นางวาสนา
มณีโชติ

สํานักมีการวางระบบการ
การควบคุมการปฏิบัติงาน
แตละงานใหชัดเจน โดย
กําหนดผูร ับผิดชอบในการ
กํากับติดตามตามระบบที่
วางไว และใหแตละงาน/
โครงการรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนรายเดือน

R1O1 ผูบริหารไมมขี อมูล

/

การจัดทําระบบ
สารสนเทศ
สําหรับการ
บริหารและ
ตัดสินใจ

เพื่อนําขอมูลมาใช
ในการบริหารและ
ตัดใจไดทัน
เหตุการณ

1. น.ส.เกตุแกว
สรอยอวม
2. นายขวัญ
พิกุลทอง

มีการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศของหนวยงาน
ทั้งทางดานบริการวิชาการ
และจัดหารายได

R3O3 เกิดความผิดพลาดในการ

/

การติดตามและ 1. เพื่อใหผูบริหาร
ตรวจสอบการ ไดรับทราบผลการ
ปฏิบัติตามระบบ ปฏิบัติงานของ
การควบคุม
หนวยงาน
ภายใน
2. เพื่อใหผูบริหาร
นําขอมูลประกอบ
การตัดสินใจ

1.น.ส.รุงทิพย
แสนพรมมี
2.น.ส.เกตุแกว
สรอยอวม
3.วาที่ ร.ต.
เจษฎาวุฒิ
อุทธา
4.นายขวัญ
พิกุลทอง

สํานักมีการจัดทําระบบการ R4O4 เกิดความผิดพลาดในการ
รายงานแบบออนไลน โดย
ตัดสินใจ
วางระบบการติดการ
ทํางานทั้งดานบริการ
วิชาการและจัดหารายได
และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานเปนรายเดือน

/

เพียงพอในการใช
ประกอบการตัดสินใจ

ตัดสินใจ

ขอมูลไมถูก สูญเสีย
L2.4=4
นําไปใช
โอกาสในการ
ประโยชน พัฒนา

C2=3

12
(สูง)

ระบบอาจมี ระบบสารสนเทศ การตัดสินใจ สูญเสียโอกาส L2.4=3
การถูกทําลาย ที่มีอยูยังไมมี ผิดพลาด
ในการ
จากภายนอก ประสิทธิภาพ
สนับสนุนจาก
ภายนอก เชน
งบประมาณ

C2=4

12
(สูง)

C2=4

16
(สูง)

-

บุคลากรขาด
ทักษะการ
ติดตาม

บุคลากรขาด
ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

ขอมูลการ
ปฏิบัติงาน
ไมสมบูรณ
เพื่อนํามาสู
การ
ประกอบกา
รพิจารณา
และ
ตัดสินใจ
ของ
ผูบริหาร

สูญเสียโอกาส L2.4=4
ในการ
สนับสนุนจาก
ภายนอก

4.9 การระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (RM2-1)
จากการวิเคราะหความเสี่ยง (RM2) ที่ประชุม ไดรวมกันระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งไดผลสรุปรายละเอียดดังนี้
งานของฝายหลัก/ความเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง
(1)

L
(2)

C
(3)

ระดับความเสี่ยง
(4)

ลําดับความเสี่ยง
(5)

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
(6)

การตอบสนองความเสี่ยง
(7)

R4O4
การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

L2.4=4

C2=4

16
(สูง)

1

ปานกลาง

ควบคุมความเสี่ยง (treat)

P6O6
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพือ่ พัฒนาชุมชนตนแบบ

L2.4=3

C2=5

15
(สูง)

2

ปานกลาง

ควบคุมความเสี่ยง (treat)

R3O3
การจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารและตัดสินใจ

L2.4=3

C2=4

12
(สูง)

3

ปานกลาง

ควบคุมความเสี่ยง (treat)

R1O1
กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองคกร

L2.4=4

C2=3

12
(สูง)

4

ปานกลาง

ควบคุมความเสี่ยง (treat)

4.10 แนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (RM3)
ที่ประชุมรวมกันจัดทําแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามระยะเวลาที่
กําหนดไว รายละเอียดดังนี้
โครงการตามยุทธศาสตร/
ประเภทความเสีย่ ง
(1)

ระดับความเสี่ยง

R4O4
การติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายใน

สูง

ความเสี่ยง
(2)

ปจจัยเสีย่ ง

เกิดความ
ผิดพลาดใน
การตัดสินใจ

ภายใน
บุคลากรขาด
ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

แนวทางตอบสนองตอ
ความเสี่ยง
(3)

แผนงาน/กิจกรรม
(4)

ควบคุมความเสี่ยง
(treat)

1. จัดทําระบบการรายงานแบบ
ออนไลน
2. วางระบบการติดการทํางานทั้ง
ดานบริการวิชาการและจัดหารายได
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
เปนรายเดือน

ผูรับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบหลัก
(5)
1.น.ส.รุงทิพย
แสนพรมมี
2.น.ส.เกตุแกว
สรอยอวม
3.วาที่ ร.ต.เจษฎาวุฒิ
อุทธา
4.นายขวัญ พิกุลทอง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(6)
ต.ค.61-ธ.ค.62

ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยง
(2)

ปจจัยเสีย่ ง

แนวทางตอบสนองตอ
ความเสี่ยง
(3)

แผนงาน/กิจกรรม
(4)

P6O6
การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชน
ตนแบบ

สูง

การเบิกจาย
งบประมาณไม
ทันในไตรมาส
ที่กําหนด

ภายนอก
ชุมชนมีภาระ
งานมาก
ภายใน
1. กําหนดการ
เบิกจายภายใน
ไตรมาสที่ 2
2. กิจกรรม
ภายในมี
จํานวนมาก

ควบคุมความเสี่ยง
(treat)

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมและ
ผูรับผิดชอบใหชัดเจน
2. กํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผน
3. กําหนดใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพรอมระบุปญหา
อุปสรรค

น.ส.รุงทิพย
แสนพรมมี

ต.ค.61-ธ.ค.62

R3O3
การจัดทําระบบ
สารสนเทศสําหรับการ
บริหารและตัดสินใจ

สูง

เกิดความ
ผิดพลาดใน
การตัดสินใจ

ภายนอก
ระบบอาจมี
การถูกทําลาย
จากภายนอก
ภายใน
ระบบ
สารสนเทศที่มี
อยูยังไมมี
ประสิทธิภาพ

ควบคุมความเสี่ยง
(treat)

1. จัดทําระบบสารสนเทศดานการ
บริการวิชาการ
2. จัดทําระบบสารสนเทศดานรายได

1. น.ส.เกตุแกว
สรอยอวม
2. นายขวัญ
พิกุลทอง

ต.ค.61-ธ.ค.62

ผูบริหารไมมี
ขอมูลเพียงพอ
ในการใช
ประกอบการ
ตัดสินใจ

ภายใน
บุคลากรขาด
ทักษะการ
ติดตาม

ควบคุมความเสี่ยง
(treat)

1. วางระบบการการควบคุมการ
ปฏิบัติงานแตละงานใหชัดเจน
2. กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับ
ติดตามตามระบบที่วางไว
3. ใหแตละงาน/โครงการรายงานผล
การดําเนินงานเปนรายเดือน

นางวาสนา มณีโชติ

ต.ค.61-ธ.ค.62

โครงการตามยุทธศาสตร/
ประเภทความเสีย่ ง
(1)

R1O1
กลไกการติดตามการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภายในองคกร

ผูรับผิดชอบ/ผูรับผิดชอบหลัก
(5)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(6)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

