รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 2/2561
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
ณ หองประชุมสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
----------------------------------------------------------------รายนามกรรมการที่เขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
รองประธาน
3. ดร.ชํานาญ วัฒนศิริ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
4. ผูชวยศาสตราจารยประทีป แกวเหล็ก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
5. ผูชวยศาสตราจารยราตรี สิทธิพงษ
กรรมการจากผูปฏิบัติงาน
6. ผูชวยศาสตราจารยบุณยกฤต รัตนพันธุ
กรรมการจากหัวหนางาน
7. นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการจากหัวหนาสํานักงาน
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
ประธานกลาวเปดประชุมเมื่อคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดมาครบ
องคประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปงบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดชุมชนเปาหมาย
เพื่อดําเนินการใหเปนชุมชนตนแบบ 3 ชุมชน คือ
1) ชุมชนทาขุนราม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
2) ชุมชนระหาน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร
3) ชุมชนหลองหลวง อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร
โดยมีการจัดสรรงบประมาณในสวนของงบบริการวิชาการใหแตละโปรแกรมวิชาๆ ละ 38,000 บาท
ใหคณะๆ ละ 200,000 บาท และศูนย/สํานัก ละ 40,000 บาท สวนที่เหลือนํามารวมไวสวนกลางเปนโครงการ
พัฒนาชุมชนตนแบบ ดูแลโดยสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได และเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมารวม
ดําเนินการ สงผลใหชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจายในครัวเรือน อนุรักษวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนรวมกัน
อนุรักษสิ่งแวดลอม ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคีกัน การแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนตน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 โครงการความรวมมือการดําเนินการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” เพื่ออบรมอาชีพใหแกผูมี
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกับธนาคารออมสิน
สํ า นั กบริ การวิ ช าการและจั ดหารายได ไดรับ มอบหมายให เป น หน ว ยงานประสานงาน โครงการ
ความรว มมือการดําเนิน การ “มหาวิทยาลัยประชาชน” เพื่ออบรมอาชี พใหแก ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
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ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกับธนาคารออมสิน ซึ่งไดรวบรวมขอมูลหลักสูตรระยะสั้นจากหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ จํานวน 35 หลักสูตร เพื่อสงใหกับธนาคารออมสินพิจารณาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ที่ผานมา
นอกจากนี้ สํานักฯ ยังไดรับมอบหมายใหเปนหนวยประสานงาน โครงการเพิ่มศักยภาพผูมีรายไดนอย
ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ เพิ่มรายได และความมั่นคงในชีวิต ของกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อีกดวย ขณะนี้กําลังดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งแบง
ออกเปน 2 กลุม คือ
1. กิจกรรมฝกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 18 ชั่วโมง คาใชจาย
45,000 บาท ตอคน
2. กิจกรรมฝกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 30 ชั่วโมง คาใชจาย
72,000 บาท ตอคน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได ครั้งที่ 1/2561 วันศุกรที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.15-12.15 น. ณ หองประชุมสํานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได (เอกสารหมายเลข 2.1)
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นดวยโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไตรมาส 2) (เอกสารหมายเลข 4.1)
ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติงาน/โครงการ ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 2)
มีทั้งหมด 8 โครงการ ไดรับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 2,804,000 บาท เบิกจายไป 1,092,689 บาท คิดเปน
รอยละ 38.97 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ คิดเปนรอยละ 28.69 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการสํารวจความตองการรับบริการ
วิชาการ (ดําเนินการสํารวจความตองการ
รับบริการวิชาการ)
โครงการนําเสนอผลงานบริการวิชาการ
(นําเสนอผลงานบริการวิชาการ)
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(ดานชางไฟฟา) (จัดตั้งศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน และทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน)

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร เบิกจาย
คงเหลือ
30,000
0
30,000

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไมบรรลุ รอยละ
0
4
0.00

60,000

0

60,000

0

5

0.00

120,000

0

120,000

0

3

0.00
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ (พัฒนา
ชุมชนตนแบบและชุมชนใกลเคียง)
โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
(พัฒนากลุมผูปลูกกลวยแปลงใหญ
ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร)
โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
(จัดหาครุภัณฑ)
โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ รียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู)
โครงการบริหารสํานักงาน
(บริหารสํานักงาน)
โครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงาน)
โครงการพัฒนาบุคลากร (พัฒนาบุคลากร)
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ
(ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑสําหรับสํานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได)
รวม

ผลการใชจายงบประมาณ
ไดรับจัดสรร เบิกจาย
คงเหลือ
890,000 570,896
319,104

ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไมบรรลุ รอยละ
3
4
42.86

452,000

226,634

225,366

130,000

130,000

0

1,000,000

99,984

900,016

0

4

0.00

40,000

10,000

30,000

2

1

66.67

20,000
20,000
42,000

0
13,175
42,000

20,000
6,825
0

1

4

20.00

1

0

100.00

2,804,000 1,092,689 1,711,311

-

-

28.69

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. การพั ฒ นาชุ มชนท อ งถิ่ น ควรลงไปศึก ษาท องที่ เพื่ อหาความตองการจําเปน จากผู เชี่ ย วชาญ
หรือจากการไปทํากิจกรรม focus group แลวสํานักฯ นํามาวิเคราะหความตองการจําเปนเพื่อแกปญหา
เพราะฉะนั้นสํานักฯ จึงตองเลือกพื้นที่เพื่อพัฒนาเปนชุมชนตนแบบ ซึ่งแนวทางการแกไข คือ การสรางผูนํา
ใหแกผูนําชุมชน
2. ควรหาความจําเปนจริงๆ โดยนําขอมูลมาวิเคราะหโดย หาทีมผูเชี่ยวชาญวิเคราะหเพื่อนํามาสู
การจัดบริการวิชาการ แลวจะนําไปสูวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ
3. ความยั่งยืน ของการพั ฒนาจะต องเปน แบบ group base เพื่อสอดคลองกับ วิสั ยทั ศนของ
มหาวิทยาลัยฯ หรือใช Team base เพราะฉะนั้นหลักสูตรที่จะพัฒนาชุมชนก็จะตองเปนการบริหารแบบ
Team base ปจจัยที่เปนหลักในการจัดหลักสูตรหลักสูตรมี 3 ประการ ดังนี้
3.1 การทําใหตําบลเขมแข็ง : หลักสูตรจะสรางเครือขายผูนําที่ดี เนื่องจากในแตละตําบลมีหมูบาน
และหมูบานแบงเปนคุม ซึ่งประธานคุมจะเปนเครือขายผูนํา มันเปนลําดับการบริหารโดยประชาชน จะเปน
หลักในการพัฒนา Community base
3.2 การพัฒนาธรรมนูญชุมชนที่ดี : หลักสูตรธรรมนูญสุขภาพชุมชน
3.3 การสรางชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
4. ควรจัดอบรมการพัฒนาผูนําและเครือขายผูนําชุมชน (Team base) ที่ตําบลทาขุนรามอยางนอย 1 ครั้ง
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4.2 รายงานผลการประเมิน การปฏิบัติ ราชการตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจํา ป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 (6 เดือน) (เอกสารหมายเลข 4.2)
สํานักฯ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) โดยสํานักฯ
กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวนทั้งสิ้น 13 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงาน คือ มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายที่กําหนด 7 ตัวชี้วัด และไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 6 ตัวชี้วัด
สามารถคิดเปนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเปาหมายได รอยละ 53.85 และมีผลการประเมินในภาพรวม คือ 1.78
คะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพ
การบริการวิชาการแกสังคม
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายได
จากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

แผน
ปฏิบัติได 4 ขอ

ผล
ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ

ปฏิบัติได 3 ขอ

ปฏิบัติได 3 ขอ

บรรลุ

4.00 คะแนน

N/A

ไมบรรลุ

4

ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑการประกันคุณภาพภายใน

4.00 คะแนน

N/A

ไมบรรลุ

5

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการจัดหารายได

3.50 คะแนน

N/A

ไมบรรลุ

6
7

รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
รอยละบุคลากรที่จัดทําคูม ือหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรมในการปฏิบตั ิงานอยางมืออาชีพ

รอยละ 80
รอยละ 80

รอยละ 100.00
N/A

บรรลุ
ไมบรรลุ

8

รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รอยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
กับพันธกิจ และมีการวางแผนหรือแนวทางที่จะนําไปใช
ประโยชน (ระดับมหาวิทยาลัย)
จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
จํานวนชุมชน/ประเด็นที่ไดรับการชี้นํา แกไขปญหา
จากนวัตกรรมที่สรางสรรคขึ้น (ระดับมหาวิทยาลัย)
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานการบริการ
วิชาการ
รอยละกําลังแรงงานและผูส ูงวัยกลุมเปาหมายไดรับการ
พัฒนา (ระดับมหาวิทยาลัย)

รอยละ 50

รอยละ 80.00

บรรลุ

รอยละ 40

รอยละ 87.30

บรรลุ

4 เครือขาย
2 ชุมชน/
ประเด็น
3.50 คะแนน

5 เครือขาย
2 ชุมชน/
ประเด็น
4.41 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ

N/A

ไมบรรลุ

2
3

9
10
11
12
13

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

รอยละ 10

(ยังไมถึงระยะเวลา
การประเมิน)
(ยังไมถึงระยะเวลา
การประเมิน)
(อยูระหวาง
การดําเนินงาน)

(อยูระหวาง
การดําเนินงาน)

(ยังไมไดดําเนินการ
เนื่องจากอยูระหวาง
การจัดเตรียมสถานที่
จัดตั้งศูนย)

บรรลุ
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4.3 แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 เดือน)
(เอกสารหมายเลข 4.3)
สํานักฯ ไดจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง และไดดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตามความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 เดือน) โดยสํานักฯ กําหนดใหมีความเสี่ยงจํานวนทั้งสิ้น 3 เรื่อง ซึ่งมี
ผลการดํา เนิ น งาน คื อ มีความเสี่ ย งที่ สามารถดําเนินการได 2 เรื่อง และยังไมไดดําเนิน การ 1 เรื่อง ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้

ความเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานของกิจกรรม

รอยละ
ปญหา/
ความคืบหนา
อุปสรรค
R1O9
จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูป นายขวัญ พิกุลทอง อยูในระหวางการดําเนินการเขียน
60
จํานวนเงินอาจรั่วไหล ควบคุมสตอก
โปรแกรมสําเร็จรูปควบคุมสตอก
จากการขายสินคา
สินคา
แตละวัน
R1O8
จัดทําทะเบียนคุม
นายขวัญ พิกุลทอง อยูระหวางการจัดทําสมุดทะเบียน
70
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง เสนทางการใชรถ
และเก็บขอมูลการรับ-สงน้ําดื่ม
ในการขนสงน้ําอาจมี
การรั่วไหล
อ.สุภาภรณ หมั่นหา อยูระหวางการประสานงาน
ยังไมมสี ถานที่
P7S1
1. สงเจาหนาที่อบรม
ทีเ่ หมาะสม
เพื่อใหผานตามเกณฑ
หาสถานที่ตั้งศูนยและการจัดหา
การเตรียมความ
ในการจัดตั้งศูนย
ครุภณ
ั ฑประจําศูนย ดังนั้น
พรอมศูนยทดสอบ มาตรฐาน
2. ประสานเจาหนาที่
จึงยังไมไดดําเนินการตามแผนงาน
มาตรฐานฝมือ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
แรงงาน (ดานชาง
ตรวจสอบการจัดตั้งศูนย
ไฟฟา)เพื่อการ
รับรองจากกรมกรม เปนระยะ
พัฒนาฝมือแรงงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. สถานที่ของการจัดอบรมมาตรฐานฝมือแรงงานอาจจะใชของหนวยพัฒนาฝมือแรงงานซึ่งของเขามี
ความสมบูรณ โดยเราเนนทฤษฎี และฝกที่หนวยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดได โดยเวลาทํา MOU ก็กําหนดไว
2. ควรจัดทําศูนยรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน ดานไฟฟานี้มีอาจารยของมหาวิทยาลัยดําเนินการได
และเพื่อใหเอื้อตอนักศึกษาดวย
4.4 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (RM5) (เอกสารหมายเลข 4.4)
สํานักฯ มีการกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือน พบวา มีความเสี่ยงที่มีระดับลดลงและสามารถควบคุมได 2 เรื่อง และมีความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงเทาเดิมและไมสามารถควบคุมได 1 เรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สรุปความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลง
แนวทาง/มาตรการดําเนินงานในปถัดไป
ระดับความเสี่ยง ควบคุมได ควบคุมไมได

R1O9
ลดลง
อยูระหวางดําเนินการ และมีแนวโนมลดลง
จํานวนเงินอาจรั่วไหลจากการขายสินคาแตละวัน
เนื่องจากผลอยูในชวงรอบ 6 เดือน

R1O8
ลดลง
อยูระหวางดําเนินการ และมีแนวโนมลดลง
การใชน้ํามันเชื้อเพลิงในการขนสงน้ําอาจมีการรั่วไหล
เนื่องจากผลอยูในชวงรอบ 6 เดือน
ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง
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ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง
P7S1
การเตรียมความพรอมศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน (ดานชางไฟฟา)เพื่อการรับรองจากกรมกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน

สรุปความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลง
แนวทาง/มาตรการดําเนินงานในปถัดไป
ระดับความเสี่ยง ควบคุมได ควบคุมไมได

เทาเดิม
1. การพัฒนาสถานที่ต้งั และการติดตั้ง
ครุภณ
ั ฑประจําศูนย
2. การพัฒนาบุคลากรศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน (ดานชางไฟฟา)ให
เขารับการอบรมเพื่อใหผานตามเกณฑ
มาตรฐาน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. หลักสูตรที่ จัดในมหาวิ ทยาลั ยมี ตามกระบวนการ และให มีห ลักสูตรระยะสั้ นสรางทักษะความ
ชํานาญ เสริมในรายวิชาเรียน ไดใบมาตรฐานเพื่อการประกอบอาชีพ เชน ไฟฟา เปนตน โดยจัดทําเปนระดับ
หลักสูตร เชน
ถาเรียนหลักสูตรระยะสั้น ผู เรีย นเรี ยนได 5 รายวิ ชา จะไดประกาศนีย บัตรหลั กสูตร.....ในระดั บ
เบื้องตน
ถาเรียนหลักสูตรระยะสั้น ผูเรียนเรียนได 8 รายวิชาจะไดประกาศนียบัตรหลักสูตร.....ในระดับชํานาญ
เปนตน
2. หลักสูตรระยะสั้นทุกหลักสูตร ควรมีการเติมแหลงเศรษฐกิจพอเพียงไวดวย
4.5 สรุปการดําเนินงานของฝายจัดหารายได ในงานตาง ๆ รอบ 6 เดือน (เอกสารหมายเลข 4.5)
หนวยบริการหองประชุมมหาวิทยาลัยฯ
รายการ
ป พ.ศ. 2560
รายได (คาเชาหอประชุมมหาวิทยาลัย)
427,700.00
รายได (คาจัดงานศิลปหัตถกรรม)
730,000.00
คาใชจาย
กําไร/ขาดทุน

12,000.00
1,145,700.00

โรงอาหารและพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ
รายการ
รายได (รานคาโรงอาหาร)
รายได (ปายโฆษณาสินคาโรงอาหาร)
รายได (พื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจรานคาภายในมหาวิทยาลัย)
รายได (เชาพื้นที่ถายภาพหมูบัณฑิตซอมรับปริญญา)
รายได (เชาพื้นที่จําหนายดอกไมถายภาพซอมรับปริญญา)
กําไร/ขาดทุน
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

ป พ.ศ. 2560
132,750.00
150,000.00
107,970.00
662,032.00
35,700.00
1,088,452.00
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
5.1.1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหลักสูตรระยะสั้นของการพัฒนาครู โดยเฉพาะครูชาง ครูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เพราะครูกลุมนี้ขาดหายไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 1 ป
5.1.2 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 1 ป โดยพัฒนาครู
อุตสาหกรรมศิลป จะเปนการเปดตลาดใหม โดยสํานักฯ นําประเด็นนี้ไปศึกษากับบุคลากรที่เกี่ยวของภายใน
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตอไป โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนผูจุดประกาย
องคความรู และเขาชวยเหลือเรื่องการจัดการ
5.1.3 ควรมองภาพรวมการพัฒนาของทองถิ่น วิเคราะหความตองการ (need) ที่ควรพัฒนาและ
นํ า มาเหลาให คม แล ว ค อยเจาะจงไปในกลุม เฉพาะ จะไดต รงตามพัน ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย ฯ พร อมกั บ
สอดคลองกับวิสัยทัศน
5.1.4 ความตองการ (need) ที่ควรพัฒ นานํามาเหลาใหคมทําไดโดยการนําแนวคิดมาหา
หนวยงานรวม และผูมีสวนไดสวนเสีย แลวประสานงานกันแบบบูรณาการ เพื่อทํางานไปดวยกัน และทําให
ชุมชนเขมแข็งภายใตขอบเขตของมหาวิทยาลัยฯ (ในดานการจัดการศึกษา)
5.1.5 ควรพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหแกนักเรียนในโรงเรียนรอบนอก เพราะเขาขาด
โอกาสในการศึกษาตอ จึงควรมีการ focus group เพื่อบูรณาการองคความรูใหนักเรียนและโรงเรียน
ใหนักเรียนเรียนรูการใชชีวิตภายในครอบครัวไดรอด ซึ่งโรงเรียนยังออนในเรื่องบูรณาการ
5.1.6 การบริการวิ ชาการสูโ รงเรีย นควรเปนการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อชี วิต เศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยมุงไปจัดทําหลักสูตรที่เปนแบบบูรณาการ เพื่อใหนักเรียน 70% ที่ไมสามารถเรียนตอ สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

