รายงานการประชุมบุคลากรสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ณ สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
----------------------------------------------------------------รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ดร.วิชุรา วินัยธรรม
กรรมการ
3. อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา
กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง
กรรมการ
5. นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์
กรรมการ
6. นายขวัญ พิกุลทอง
กรรมการ
7. นางสาวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม
กรรมการ
8. นางสาวภัทรานิษฐ์ เลิศกสิกรณ์
กรรมการ
9. นายเจษฎาวุฒิ อุทธา
กรรมการ
10. นางจารุวรรณ อุดม
กรรมการ
11. นายธีรพล เหมบุรุษ
กรรมการ
12. นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ประธานการประชุมตรวจสอบเห็นว่าบุคลากรสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ครบองค์ประชุมแล้ว
จึงกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบุคลากรประจาสานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
มติที่ประชุม เห็นด้วยโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ไตรมาส 3)
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3) มีทั้งหมด 12 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
ทั้งสิ้น 4,173,400 บาท เบิกจ่ายไป 1,532,645 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.72 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของ
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.02 จึงนาเสนอคณะกรรมการประจาสานักบริการวิชาการฯ ให้ความเห็นชอบ
เพื่อดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ
4.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (9 เดือน)
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) โดยสานักบริการวิชาการฯ กาหนดให้มีการ
ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จานวนทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดาเนินงาน คือ มีตัวชี้วัด
ที่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด 5 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด 4 ตัวชี้วัด สามารถคิดเป็นผลสัมฤทธิ์
ในการบรรลุเป้าหมายได้ ร้อยละ 55.56 และมีผลการประเมินในภาพรวม คือ 2.6000 คะแนน จึงนาเสนอ
คณะกรรมการประจาสานักบริการวิชาการฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ
4.3 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (9 เดือน)
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินการติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยง (RM4) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 9 เดือน ซึ่งมีผลการดาเนินงาน คือ
1) งานจัดหารายได้จากน้าดื่ม ดาเนินการแล้ว ร้อยละ 100
2) โครงการบริการวิชาการ ดาเนินการแล้ว ร้อยละ 100
3) การเก็บรายได้และจัดส่งเงินรายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการแล้ว
ร้อยละ 100
มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ
4.4 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM5)
ประจาปีงบประมาณ 2563 (9 เดือน)
สานักบริ การวิชาการและจัดหารายได้ ได้ดาเนินการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลั งการ
ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (RM5) จานวน 3 ความเสี่ยง ซึ่งมีผล
การดาเนินงาน คือ มีความเสี่ยงทีม่ ีแนวโน้มลดลง สามารถความคุมความเสี่ยงได้ จึงไม่นามาทาความเสี่ยงในปี
ถัดไป จ านวน 2 ความเสี่ย ง และมีความเสี่ ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงนามาจัดทาความเสี่ ยงในปีถัดไป
จานวน 1 ความเสี่ยง
มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ

4.5 รายได้จากการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3
รายการ
รายได้ (บาท)
1. หน่วยบริการห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ
75,000
2. โรงอาหารและบริหารพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ
- ร้านค้าโรงอาหาร
60,200
- พื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย
33,006
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้าเพชร+HOME)
258,500
- พื้นที่เช่า บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จากัด
53,400
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (7-11)
270,000
3. น้าดื่ม KPRU
258,940
4. โครงการจัดอบรมสาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
281,857
ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
รวมรายได้ทั้งหมด
1,290,903
4.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการประเมินความสาเร็จ ตามตัวชี้วัด
ของโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2563
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการจากการจัด
โครงการที่จัดขึ้น และสรุปภาพรวมความพึงพอใจการบริการวิชาการในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนาชุมชนต้นแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. อยากให้มีการอบรมเกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ แบบต่างๆ
2. การอบรมเกี่ยวกับสารที่ทาให้เจริญเติบโต ปลอดจากโรค
3. อยากให้มีการอบรม น้ายาถูพื้น สบู่ น้ายาสระผม
4. ใช้เวลาน้อยในการอบรม
นอกจากนีส้ านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มีการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการ จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายรวม ของจังหวัด
กาแพงเพชร 100 ครัวเรือน ซึ่งต้องรับผิดชอบ ทั้งหมด 5 หน่วยงาน เฉลี่ยหน่วยงานละ 25 ครัวเรือน ครั้ง
ต่อไปควรปรับลดเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การเก็บรายได้ของครัวเรือน ควรเก็บทั้งที่ 2 รูปแบบ in-cash และ in-kind
3. ผู้รับผิดชอบควรเร่งรัดการใช้เงินให้เป็นไปตามแผน
4. การทางานควรมีการบูรณาการกับหน่วยงาน
มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี –
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

