รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 3 เมษายน 2562
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------รายชื่อบุคลากรที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
กรรมการ
3. นางรุงทิพย แสงสวาง
กรรมการ
4. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย
กรรมการ
5. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
6. นางสาวเกตุแกว สรอยอวม
กรรมการ
7. นางสาวภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ
กรรมการ
8. นายเจษฎาวุฒิ อุทธา
กรรมการ
9. นางจารุวรรณ อุดม
กรรมการ
10. นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อบุคลากรที่ไมเขารวมประชุม
1. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
2. นายธนน เอี่ยมอ่ํา
3. นายบดินทร สังวรินทะ

กรรมการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.50 น.
ประธานการประชุมตรวจสอบเห็นวาบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดครบองคประชุมแลว
จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 แนะนํารองผูอํานวยการของสํานักบริการวิชาการ
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ 007/2562 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง
แตงตั้งหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แตงตั้งให ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ชาลี ตระกูล ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2562 นั้น และสํานักไดมีการแตงตั้งรองผูอํานวยการสํานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได 2 ทาน คือ
1. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
รองผูอํานวยการฝายบริการวิชาการ
2. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา รองผูอํานวยการฝายจัดหารายได
มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 แนวปฏิบัติในการใชพลังงานและทรัพยากร ประจําป 2562
ตามที่ มหาวิทยาลัยมีประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการใชพลังงานและทรัพยากร เมื่อวันที่
5 มีนาคม 2562 จึงขอใหบุคลากรทุกคนศึกษาประกาศและปฏิบัติตาม รวมทั้งขอความรวมมือใหชวยกัน
ประหยัด ลดการใชพลังงานและทรัพยากร โดยคํานึงการใชประโยชนดวยความคุมคาเพื่อสวนรวม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การตรวจสุขภาพประจําป พ.ศ.2562
ตามที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจําป 2562 ใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดวันเขารับการตรวจ ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
จังหวัดลําปาง จึงขอสํารวจรายชื่อผูที่สนใจเขารับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ มีจํานวน 4 คน คือ
1. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
2. นายขวัญ พิกุลทอง
3. นางวาสนา มณีชิต
4. น.ส.เกตุแกว สรอยอวม
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมาย นางวาสนา มณีโชติ จัดสงรายชื่อผูเขารับการตรวจสุขภาพ
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ หองประชุมสักทอง
มติที่ประชุม เห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ไตรมาส 2)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2) มีทั้งหมด 10 โครงการ ไดรับการอนุมัติ
งบประมาณทั้งสิ้น 2,640,120 บาท เบิกจายไป 1,464,819 บาท คิดเปนรอยละ 55.48 โดยภาพรวมบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 44.00
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายใหผูรับผิดชอบแตละโครงการกํากับ
ติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว

4.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (6 เดือน)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) โดยสํานักบริการวิชาการฯ กําหนดใหมีการติดตาม
ประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวนทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
เปาหมายที่กําหนด 6 ตัวชี้วัด และไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 2 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการ
บรรลุเปาหมายได รอยละ 75.00 และมีผลการประเมินในภาพรวม คือ 3.1700 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับตัวชี้วัดที่ยัง
ไมผานเกณฑการประเมิน ดังนี้
1. ตัวชีว้ ัดที่ 5 รอยละบุคลากรที่จัดทําคูมือหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ มอบหมายใหบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจัดทําคูมือปฏิบัติงาน ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
คูมือ
1 นางวาสนา มณีโชติ
การรับหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(E-Office Automation)
2 นางรุงทิพย แสงสวาง
การใชงานระบบรายงานความกาวหนาโครงการบริการวิชาการ
น.ส.เกตุแกว สรอยอสม
3 นายขวัญ พิกุลทอง
การใชงานระบบการจองหองประชุมออนไลน
4 น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย
การรับ-จายเงินของโรงอาหาร
5 น.ส.ภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ
การจัดอบรมสําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและ
นายเจษฎาวุฒิ อุทธา
ผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต
2. ตัวชีว้ ัดที่ 6 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะการสื่อสาภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) มอบหมายให ดร.วิชุรา วินัยธรรม จัดทําแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร
สายสนับสนุนของสํานัก
4.3 พิจาณารายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 เดือน)
บุคลากรสายสนับสนุนมีการเขารวมโครงการกิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (6 เดือน) ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล

นางวาสนา มณีโชติ
นางรุงทิพย แสงสวาง
นายขวัญ พิกุลทอง
น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย
น.ส.เกตุแกว สรอยอวม
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ

จํานวนชั่วโมง
19
38
19
8
22

4.4 พิจารณาการประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 (6 เดือน)
ความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (6 เดือน) ของ
บุคลากรสายสนับสนุน สรุปไดดังนี้
การประเมินความสําเร็จตามแผน
บรรลุ
ไมบรรลุ
รอยละ
1 นางวาสนา มณีโชติ
5
3
62.50
2 นางรุงทิพย แสงสวาง
4
5
44.44
3 นายขวัญ พิกุลทอง
5
2
71.43
4 น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย
9
9
100.00
5 น.ส.เกตุแกว สรอยอวม
7
2
77.78
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ และผูบริหารจะมีการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนา
บุคลากรอีกครั้ง เพื่อปรับใชในปงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่

ชื่อ-สกุล

4.5 การมอบหมายผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
กระบวนการพัฒนาแผน
และภาวะผูนําของ
ผูบริหาร
องคประกอบที่ 2
การบริหารจัดการ

องคประกอบที่ 3
การดําเนินงานตาม
พันธกิจและจุดเนน
ของหนวยงาน

ตัวบงชี้

ผูกํากับตัวบงชี้

ผูจัดเก็บขอมูล
และเขียนรายงาน
นางวาสนา มณีโชติ
นางรุงทิพย แสงสวาง
นางวาสนา มณีโชติ

ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหาร
ทุกระดับของหนวยงาน

ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล

ตัวบงชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนไดรับ
การพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแกสังคม

ดร.วิชุรา วินัยธรรม

นางวาสนา มณีโชติ

ดร.วิชุรา วินัยธรรม

นางรุงทิพย แสงสวาง

ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหนวยงานสูองคกร
การเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

อ.สุภาภรณ หมั่นหา

นายขวัญ พิกุลทอง
น.ส.ภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ
นางรุงทิพย แสงสวาง

ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ

อ.สุภาภรณ หมั่นหา

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 3.9 การบริหารจัดการการบริการ
วิชาการ

ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล

นายขวัญ พิกุลทอง
น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย
นางรุงทิพย แสงสวาง
นางวาสนา มณีโชติ

ดร.วิชุรา วินัยธรรม

นางรุงทิพย แสงสวาง

ดร.วิชุรา วินัยธรรม

มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ และกําหนดวันรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของสํานักบริการวิชาการ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลและ
เขียนรายงาน จัดสงรายงานใหผูกํากับตัวบงชี้ตรวจสอบขอมูล ดังนี้
- รอบที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
- รอบที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2562
- เขาเลมรายงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
- มอบหมาย น.ส.เกตุแกว สรอยอวม และ น.ส.ภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ เปนเลขานุการ
ในการตรวจประเมิน
4.6 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (6 เดือน)
ผลการติดตามจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (6 เดือน) ของสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได สรุปไดดังนี้
ความเสี่ยง
แผนงาน/กิจกรรม
รอยละความคืบหนา
R4O4 การติดตามและควบคุมการ
1. จัดทําระบบการรายงานแบบ
25%
รายงานผลการปฏิบัติของงานตางๆ
ออนไลนของงานบริการวิชาการ
2. วางระบบการติดการทํางานทั้ง
25%
ดานบริการวิชาการและจัดหา
รายไดใหชัดเจน
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
60%
เปนรายเดือนหรือรายไตรมาส
P6O6 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อ 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมและ
65%
พัฒนาชุมชนตนแบบ
ผูรับผิดชอบใหชัดเจน
2. กํากับติดตามการดําเนินงาน
80%
ตามแผน
3. กําหนดใหมีการรายงานผลการ
80%
ดําเนินงานตามแผนพรอมระบุ
ปญหาอุปสรรค
R3O3 การจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับ 1. จัดทําระบบสารสนเทศดานการ
25%
การบริหารและตัดสินใจ
บริการวิชาการ
2. จัดทําระบบสารสนเทศดาน
25%
รายได
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 มอบหมายให น.ส.เกตุแกว สรอยอวม จัดทํากลุมแชท Facebook ของสํานักบริการวิชาการฯ
เพื่อใชติดตอประสานงาน แจงขาวประชาสัมพันธ สงเอกสารตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว และ
เปนการประหยัดทรัพยากรกระดาษ คาโทรศัพท และน้ํามันเชื้อเพลิงในการออกไปสงเอกสารดวยตนเอง

5.2 กําหนดการจัดประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการฯ ทุกเดือน ในวันพุธหลังจากการประชุม
คณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัย 1 สัปดาห เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการ
โดยมอบหมายให นางวาสนา มณีโชติ เปนผูแจงเตือนการประชุมกอนลวงหนาทุกครั้ง
5.3 วางแผนการจัดกิจกรรมประกวดผลิตภัณฑชุมชนภายใตแบรนดมหาวิทยาลัย ของโครงการสงเสริม
ผลิตภัณฑชุมชนเชิงพาณิชย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

รายชื่อ
นางรุงทิพย แสงสวาง

หนาที่รับผิดชอบ
ประสานงานเรียนเชิญกรรมการ ดังนี้
1. พาณิชยจังหวัดกําแพงเพชร
2. พาณิชยจังหวัดตาก
3. ผศ.ณัฐธิกานต ปนจุไร
4. ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ
จัดเตรียมอาหารและอาหารวาง

น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย
นางจารุวรรณ อุดม
นายขวัญ พิกุลทอง
จัดเตรียมหองประชุมและโสตทัศนูปกรณ
นายธนน เอี่ยมอ่ํา
น.ส.ภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ
เบิกคาใชจายทั้งหมดของกิจกรรม
นายเจษฎาวุฒิ อุทธา
นางวาสนา มณีโชติ
รับลงทะเบียน และชวยเตรียมงานทั้งหมด
น.ส.เกตุแกว สรอยอวม
ใหเกิดความเรียบรอย
5.4 มอบหมายให นายขวัญ พิกุลทอง ดําเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 3 เครื่อง โดยใช
งบประมาณเชาพื้นที่ เพื่อนํามาใชงาน ณ สํานักงาน และอาคารน้ําเพชร
5.5 มอบหมายให น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย ประสานงานฝายอาคารและสถานที่ ในการปรับภูมิทัศน
ขางราน 7-eleven ใหสะอาดเรียบรอย
5.6 มอบหมายให นายขวัญ พิกุลทอง นัดแมบานประชุม ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการฯ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

