รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562
ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคาร KPRU HOME
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
----------------------------------------------------------------รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
รองประธาน
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
4. ผูชวยศาสตราจารยแดนชัย เครื่องเงิน
กรรมการจากหัวหนากลุมงาน
5. อาจารยฤทธิรงค เกาฏีระ
กรรมการจากหัวหนากลุมงาน
6. นายศศิพงษ บุญยงค
กรรมการจากผูแทนผูปฏิบัติงาน
7. นางรุงทิพย แสงสวาง
กรรมการและเลขานุการจากสํานักงาน
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
1. นายสุนทร แกววิฬา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ติดราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 13.10 น.
ประธานกลาวเปดประชุมเมื่อคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดมาครบ
องคประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่อที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 (เอกสารหมายเลข 1.1)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักฯ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักฯ ชุดใหม เนื่องจาก
คณะกรรมการชุ ดเดิ มครบวาระ 4 ป ติ ด ต อกั น 2 สมั ย คณะชุ ด ดั งกล าวอยู ว าระคราวละ 2 ป โดยผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.ชาลี ตระกูล แจงบทบาทหนาที่ใหคณะกรรมการชุดใหมไดทราบตามเอกสารหมายเลข 1.1
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข 1.2)
สํานักฯ ไดเขารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อวัน ที่
22 กรกฎาคม 2562 ไดผลคะแนนการประเมินตนเอง ในสามองคประกอบ คะแนนเฉลี่ย 4.89 รายละเอียด
ดังนี้
องคประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผนและภาวะผูนําของผูบริหาร มีทั้งหมด 2 ตัวบงชี้ ไดคะแนน
เต็ม 5 ทั้ง 2 ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ มีทั้งหมด 6 ตัวบงชี้ ไดคะแนนเต็ม 5 จํานวน 5 ตัวบงชี้ สวนตัว
บงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดคะแนน 4 ซึ่งหนวยงานไมไดดําเนินกิจกรรม
แลกเปลีย่ นกระบวนการผระกันคุณภาพทั้งภานในและภายนอก

องคประกอบที่ 3 การดําเนินงานตามพันธกิจและจุดเนนของหนวยงาน มีจํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดคะแนน
เต็ม 5 รายละเอียดประกอบดังตาราง
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
กระบวนการพัฒนาแผนและภาวะผูนํา
ของผูบริหาร
องคประกอบที่ 2
การบริหารจัดการ

องคประกอบที่ 3
การดําเนินงานตาม พันธกิจและ
จุดเนนของหนวยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 3.9 การบริหารจัดการการบริการวิชาการ
รวมคาคะแนน
ผลการประเมินตนเอง

คะแนน
5
5
5
5
5
5
5
4
5
44/9
4.89

1.3 แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 1.3)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จํานวน 4,173,400 บาท
โดยจั ด ทํ าเป น แผนปฏิ บั ติง าน/โครงการ ทั้ง หมด 12 โครงการ ประกอบด ว ยโครงการประจํ า จํ า นวน 4
โครงการ ไดแก
1) โครงการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ 15,000 บาท
2) โครงการบริหารสํานักงาน
35,000 บาท
3) โครงการพัฒนาบุคลากร
32,000 บาท
4) นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 60,000 บาท
และโครงการตามยุทธศาสตร จํานวน 8 โครงการ ประกอบดวย
1) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอาน การเขียน และการคิดวิเคราะหของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,700,000 บาท
2) การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบ 1,200,000 บาท
3) การยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP 170,000 บาท
4) การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนเชิงพาณิชย 300,000 บาท
5) พัฒนาการตลาดออนไลน KPRU-OTOP 300,000 บาท
6) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 30,000 บาท
7) ศูนยการเรียนรูเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 231,400 บาท
8) ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 30,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 4.1)
สํานักฯ มีการทบทวนแผนกลยุทธ พ.ศ. 2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อยกรางแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหบุคลากรภายในสํานักฯ
มี ส ว นร ว มในการยกร า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 และนํ า ข อ มู ล ไปจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังกลาว จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักบริการ
วิชาการฯ ใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และให
คณะกรรมการรวมกันทบทวนแผนดังกลาวอีกครั้ง ซึ่งมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหปรับแกไขแผน ดังนี้
1. วิสัยทัศน เดิม เปนหนวยงานหลักในการแสวงหารายได
ปรับแกไขใหมเปน เปนหนวยงานสรางพันธกิจสัมพันธในการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
2. พันธกิจ เดิม
1. จัดหารายไดจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนการบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นและสังคม
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการจัดหารายไดและการบริการวิชาการสังคม
ปรับแกไข ดังนี้
1. จัดหารายไดโดยใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเปนฐาน
2. สนับสนุนการบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นและสังคม
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการจัดหารายไดและการบริการวิชาการสังคม
3. เปาประสงค คงเดิม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรทางการเงินจากแหลงตาง ๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
2. ชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถอยางเขมแข็งและยั่งยืน (เพิ่มคํานิยามของ
คําวา ชุมชน ใหชัดเจน)
4. กลยุทธ เดิม
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลศักยภาพของบุคลากร
2. สรางรายได
3. ยกระดับศักยภาพชุมชนใหพึ่งพาตนเองได
4. พัฒนาระบบกลไกการติดตามและประเมินผลชุมชนเปาหมาย
ปรับแกไข ดังนี้
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลศักยภาพของบุคลากร
2. สงเสริมการทํางานที่เกี่ยวของกับพันธกิจสัมพันธ

3. สนับสนุนการยกระดับศักยภาพชุมชนใหพึ่งพาตนเองได
4. พัฒนาระบบกลไกการติดตามและประเมินผลชุมชนเปาหมาย
5. ตัวชี้วัด ปรับแกไข ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนพันธกิจสัมพันธ
4.2 แผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข 4.2)
จากการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักฯ ประจําปการศึกษา 2561 เมื่ อวั น ที่
22 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได กรรมการไดใหขอเสนอแนะในการ
ตรวจประเมินในแตละตัวบงชี้ และสํานักฯ ไดนํามาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินฯ ประจําปการศึกษา 2561 ดังกลาว จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการฯ ใหความ
เห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทําสื่อเผยแพรการ
บริการวิชาการตอสาธารณะชน ดังนี้
1. ควรทําเปนเครือขาย สรางทีมขึ้นมาและมีคาตอบแทน จะไดผลดี
2. ควรมีการสรุปความรูจากการจัดกิจกรรมตางๆ นํามาจัดทําเปน E-book นําขึ้นเว็บไซต
3. นําเสนอในแบบ Infographic จะทําใหมีความนาสนใจมากขึ้น
4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
(ไตรมาส 4) (เอกสารหมายเลข 4.3)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 4) มี ทั้ง หมด 10 โครงการ ได รั บ การอนุ มั ติ
งบประมาณทั้งสิ้น 2,640,120 บาท เบิกจายไป 2,623,314 บาท คิดเปนรอยละ 99.36 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 94.17 จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการฯ ใหความ
เห็นชอบ
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ และใหเพิ่มตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นความกาวหนาใน
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบ
4.4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (12 เดือน) (เอกสารหมายเลข 4.4)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยสํานักบริการวิชาการฯ กําหนดใหมีการติดตาม
ประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวนทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
เปาหมายที่กําหนด 8 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมายได รอยละ 100.00 และมีผล

การประเมินในภาพรวม คือ 4.3900 คะแนน จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการฯ ใหความ
เห็นชอบ
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
4.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
(ไตรมาส 1) (เอกสารหมายเลข 4.5)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1) มีทั้งหมด
12 โครงการ ไดรับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 4,173,400 บาท เบิกจายไป 165,375 บาท คิดเปน
รอยละ 3.96 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 14.29 จึงนําเสนอคณะกรรมการประจํา
สํานักบริการวิชาการฯ ใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
4.6 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 (3 เดือน) (เอกสารหมายเลข 4.6)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รอบ 3 เดือน โดยสํานักบริการวิชาการฯ กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
จํานวนทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายที่กําหนด 5 ตัวชี้วัด และไมบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนด 4 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมายได รอยละ 55.56 และมีผล
การประเมินในภาพรวม คือ 2.2600 คะแนน จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการฯ ใหความ
เห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
4.7 การจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข 4.7)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ
1. การติดตามและควบคุมการรายงานผลการปฏิบัติของงานตางๆ มีการดําเนินงาน รอยละ 100
2. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบ มีการดําเนินการ รอยละ 100
3. การจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารและตัดสินใจ มีการดําเนินการ รอยละ 100
และไดดําเนินการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (RM5) จํานวน 3 ความเสี่ยง ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ มีความเสี่ยงที่มี
แนวโนมลดลง สามารถความคุมความเสี่ยงได จึงไมนํามาทําความเสี่ยงในปถัดไป จํานวน 2 ความเสี่ยง และมี
ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมได จึงนํามาจัดทําความเสี่ยงในปถัดไป
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ ซึ่งมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ใหความสําคัญการ
จัดทําความเสี่ยงในสวนของรายได โดยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องคุณภาพของน้ํา และระบบการจายเงิน

4.8 การจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (เอกสารหมายเลข 4.8)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการวิเคราะหความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (RM2) โดยเลือกประเด็นที่มีระดับสูง ตั้งแตระดับ 10 ขึ้นไป นํามาจัดทํา
เปนความเสี่ยงของสํานักฯ ไดแก
1) งานดานกลยุทธ ความเสี่ยงคือ การบริการวิชาการที่สรางรายไดยังมีนอย
2) งานการเงินและงบประมาณ ความเสี่ยงคือ การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการ
เบิกจายงบประมาณ
3) งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงคือ การโจมตีเพื่อเจาะระบบสารสนเทศ
4) งานจัดหารายได ความเสี่ยงคือ การเก็บรายไดจากทรัพยสินยังไมเปนระบบ
โดยเรียงลําดับความสําคัญของเหตุการณที่จะเกิดความเสี่ยง ดังนี้
1. การโจมตีเพื่อเจาะระบบสารสนเทศ
2. การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการเบิกจายงบประมาณ
3. การเก็บรายไดจากทรัพยสินยังไมเปนระบบ
4. การบริการวิชาการที่สรางรายไดยังมีนอย
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ และเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ปจจัยเสี่ยงภายใน แกไขเปน ขาดระบบการปองกันการโจมตี
2. แผนงาน/กิจกรรม แกไขเปน กํากับดูแล เฝาระวัง และตรวจสอบขอบกพรองของระบบ การทํา
สําเนาฐานขอมูล
4.9 รายไดจากการบริหารทรัพยสินและพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ป 2562
(เอกสารหมายเลข 4.9)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีโครงการที่ดําเนินการที่
กอใหเกิดรายได ทั้งสิ้น 9 โครงการ และมีรายไดรวมจากการบริหารทรัพยสินและพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ป 2562 ประมาณ 7,001,417 บาท
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไมมีเลิกประชุมเวลา 16.20 น.
(นางรุงทิพย แสงสวาง)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

