รายงานการประชุมบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------รายชื่อบุคลากรที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
กรรมการ
3. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
กรรมการ
4. นางรุงทิพย แสงสวาง
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. นายธนน เอี่ยมอ่ํา
ติดภารกิจ
12. นายบดินทร สังวรินทะ
ติดภารกิจ
13. นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ประธานการประชุมตรวจสอบเห็นวาบุคลากรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดครบองคประชุมแลว
จึงกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 การเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตางๆ
1.1.1 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 ของสํานักฯ วันที่ 22 กรกฎาคม
2562 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายงาน ดังนี้
- รับ-สง วิทยากร มอบนายขวัญ พิกุลทอง
- อาหารและอาหารวาง มอบ น.ส.ภัทรานิษฐ เลิศกสิกรณ
- เตรียมหองประชุม นายเจษฎาวุฒิ อุทธา นางจารุวรรณ อุดม และ น.ส.อทิตยา ยิ้มพระ
- เตรียมโสตทัศนูปกรณ มอบ นายธนน เอี่ยมอ่ํา
- รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจาย มอบ น.ส.เกตุแกว สรอยอวม
- เลขา มอบ นางวาสนา มณีโชติ และ นางรุงทิพย แสงสวาง
- มอบหมายทุกคนเตรียมใหขอมูลแกกรรมการ และเตรียมหลักฐานประกอบใหเรียบรอย

1.1.2 การประชุมรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
(อาคาร 14)
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายงาน ดังนี้
- จองหองประชุม มอบ นายขวัญ พิกุลทอง
- อาหารและอาหารวาง มอบ อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
- จัดหองประชุม มอบ นางวาสนา มณีโชติ และ นางรุงทิพย แสงสวาง
- ประสานฝายโสตทัศนูปกรณ มอบ นายธนน เอี่ยมอ่ํา และ น.ส.เกตุแกว สรอยอวม
- Power Point นําเสนอ มอบ น.ส.เกตุแกว สรอยอวม
- จัดเตรียมงาน ทําบันทึกขอจัดงาน วาระการประชุม เชิญผูเขารวมประชุม ทําจัดซื้อ
จัดจาง ยืมเงิน เอกสารประกอบการประชุม รวบรวมเอกสารและเคลียรการเบิกจาย มอบ นางวาสนา มณีโชติ
และ นางรุงทิพย แสงสวาง
1.1.3 การจัดนิทรรศการ KPRU for Community ; พันธกิจสัมพันธราชภัฏสูการพัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืน วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ณ บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขากําแพงเพชร
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายงาน ดังนี้
- ขอความอนุเคราะหใชสถานที่ ประสานออแกไนซจัดงาน ควบคุมความเรียบรอยของ
งานทั้งหมด อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
- จัดเตรียมงาน ทําบันทึกขอจัดงาน กําหนดการ เชิญผูเขารวมประชุม ทําจัดซื้อจัดจาง
ยืมเงิน รวบรวมเอกสารและเคลียรการเบิกจาย ประสานงานทุกฝาย มอบ นางวาสนา มณีโชติ และ
นางรุงทิพย แสงสวาง
- ขนของเพื่อเตรียมจัดงาน มอบ นายขวัญ พิกุลทอง นายธนน เอี่ยมอ่ํา นายเจษฎาวุฒิ
อุทธา และนางจารุวรรณ อุดม
1.1.4 การจัดนิทรรศการการนําเสนอผลงานและนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียน
ดานการอาน การเขียน และการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 27 กรกฎาคม
2562 ณ หองประชุมราชพฤกษ ชั้น 3 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายงาน ดังนี้
- จัดเตรียมงาน ทําบันทึกขอจัดงาน กําหนดการ เชิญผูเขารวมประชุม ทําจัดซื้อจัดจาง
ยืมเงิน รวบรวมเอกสารและเคลียรการเบิกจาย ประสานงานทุกฝาย มอบ น.ส.เกตุแกว สรอยอวม
- ประสานออแกไนซจัดงาน มอบ อาจารยสุภาภรณ หมั่นหา
- จัดสถานที่ มอบ มอบ นายขวัญ พิกุลทอง
- โสตทัศนูปกรณ มอบ นายธนน เอี่ยมอ่ํา
- ขนของเพื่อเตรียมจัดงาน นายเจษฎาวุฒิ อุทธา และนางจารุวรรณ อุดม
- พิธีกร มอบ ดร.วิชุรา วินัยธรรม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มติที่ประชุม เห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
(ไตรมาส 3)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 3) มีทั้งหมด 10 โครงการ ไดรับการอนุมัติ
งบประมาณทั้งสิ้น 2,640,120 บาท เบิกจายไป 2,037,664 บาท คิดเปนรอยละ 77.18 โดยภาพรวมบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 70.67
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
4.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 (9 เดือน)
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) โดยสํานักบริการวิชาการฯ กําหนดใหมีการติดตาม
ประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวนทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
เปาหมายที่กําหนด 7 ตัวชี้วัด และไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 1 ตัวชี้วัด สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการ
บรรลุเปาหมายได รอยละ 87.50 และมีผลการประเมินในภาพรวม คือ 4.1500 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ
4.3 พิจาณารายงานผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (9 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
65
84
42
26
54

4.4 พิจารณาการประเมินความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 (9 เดือน)
ความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (9 เดือน) ของ
บุคลากรสายสนับสนุน สรุปไดดังนี้
การประเมินความสําเร็จตามแผน
บรรลุ
ไมบรรลุ
รอยละ
1 นางวาสนา มณีโชติ
7
1
87.50
2 นางรุงทิพย แสงสวาง
6
3
66.67
3 นายขวัญ พิกุลทอง
6
1
85.71
4 น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย
8
1
88.89
5 น.ส.เกตุแกว สรอยอวม
8
1
88.89
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ และผูบริหารจะมีการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนา
บุคลากรอีกครั้ง เพื่อปรับใชในปงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่

ชื่อ-สกุล

4.5 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (9 เดือน)
ผลการติดตามจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (9 เดือน) ของสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได สรุปไดดังนี้
ความเสี่ยง
แผนงาน/กิจกรรม
รอยละความคืบหนา
R4O4 การติดตามและควบคุมการ
1. จัดทําระบบการรายงานแบบ
85%
รายงานผลการปฏิบัติของงานตางๆ
ออนไลนของงานบริการวิชาการ
2. วางระบบการติดการทํางานทั้ง
100%
ดานบริการวิชาการและจัดหา
รายไดใหชัดเจน
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
100%
เปนรายเดือนหรือรายไตรมาส
P6O6 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อ 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมและ
100%
พัฒนาชุมชนตนแบบ
ผูรับผิดชอบใหชัดเจน
2. กํากับติดตามการดําเนินงาน
95%
ตามแผน
3. กําหนดใหมีการรายงานผลการ
95%
ดําเนินงานตามแผนพรอมระบุ
ปญหาอุปสรรค
R3O3 การจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับ 1. จัดทําระบบสารสนเทศดานการ
100%
การบริหารและตัดสินใจ
บริการวิชาการ
2. จัดทําระบบสารสนเทศดาน
100%
รายได
มติที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี –
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

