รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ครั้งที่ 1/2558
วันศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุมคุรุรมสัก 2
----------------------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
รองประธาน
3. ดร.ชํานาญ วัฒนศิริ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
4. ผูชวยศาสตราจารยประทีป แกวเหล็ก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง
กรรมการจากหัวหนางาน
6. ผูชวยศาสตราจารยบุณยกฤต รัตนพันธ
กรรมการจากหัวหนางาน
7. ผูชวยศาสตราจารยราตรี สิทธิพงษ
กรรมการจากผูปฏิบัติงาน
8. นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการจากหัวหนาสํานักงาน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานในการประชุม ตรวจสอบเห็นวาคณะกรรมการประจําสํานักครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปด
ประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 ประธานแนะนําคณะกรรมการประจําสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ดังนี้
1) ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล
ประธาน
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร
รองประธาน
3) ดร.ชํานาญ วัฒนศิริ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
4) ผูชวยศาสตราจารยประทีป แกวเหล็ก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง
กรรมการจากหัวหนางาน
6) ผูชวยศาสตราจารยบุณยกฤต รัตนพันธ
กรรมการจากหัวหนางาน
7) ผูชวยศาสตราจารยราตรี สิทธิพงษ
กรรมการจากผูปฏิบัติงาน
8) นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการจากหัวหนาสํานักงาน
1.2 การแตงตั้งหนวยงานใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีมติสภามหาวิทยาลัยฯ ใหแตงตั้ง
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ซึ่งเปนหนวยงาน มีฐานะเทียบเทาคณะ
ดําเนินงานหลัก 2 งาน คือ 1) งานบริการวิชาการ และ 2) งานจัดหารายได
1.3 ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร ว า ด ว ยคณะกรรมการประจํ า ส ว นราชการหรื อ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 กําหนดใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจและ
หนาที่วางนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน พัฒนาติดตามตรวจสอบ วางระเบียบขอบังคับ แตงตั้ง
อนุ ก รรม ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า และปฏิ บั ติ ห น าที่ อื่ น ตามที่ ไ ด ม อบหมาย โดยมี ร ายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม (เอกสารหมายเลข 1 หนาที่ 2 ขอที่ 6)
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นพิจารณา ใหความเห็นชอบผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ซึ่งมีการดําเนินงานทั้งหมด 6 โครงการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสาร
หมายเลข 2)
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบตามรายงานผลการดําเนินงานที่เสนอและมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. การเขียนโครงการในปถัดไป ใหดูตัวบงชี้การประเมินดวย เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
โครงการใหสอดคลองกับการประเมิน
2. ในปงบประมาณ 2559 การใชจายเงินใหเปนไปตามแผนที่วางไวและกํากับติดตามการใชเงิน
เปนระยะ
3. ควรมีระบบควบคุม ดูแล ติดตาม ผูรับผิดชอบโครงการ ใหดําเนินการในระยะเวลาที่กําหนดไว
ในแผนปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายใหผูรับผิดชอบดําเนินการแกไขตอไป
4.2 การพิจารณาการสะทอนปญหาความตองการของประชาชน
ประเด็นการพิ จารณา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สํานักบริการวิช าการและจัดหารายได
ไดจัดเวทีระดมความคิดเห็นสะทอนปญหา โดยเชิญกลุมผูผลิตสินคาหรือบริการวิสาหกิจชุมชน กลุมผูสูงอายุ
บุคลากรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณาจารยที่เปนตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
จํานวน 58 คน ซึ่งสรุปปญหาออกเปนดานดังนี้ 1) ดานการบริหารจัดการกลุม 2) ดานความรู 3) ดานการ
ไดรับการรับรอง 4) ดานรูปลักษณของสินคา 5) ดานเทคโนโลยี และดานอื่นๆ เพื่อนําปญหาเหลานั้นมา
ประกอบการทําโครงการบริการวิชาการในป 2559 ตอไป โดยรายละเอียดของปญหาตามเอกสารประกอบการ
ประชุม (เอกสารหมายเลข 5)
มติที่ประชุมเห็นชอบเพื่อนําไปประกอบการทําโครงการการใหบริการวิชาการป 2559 โดยที่
ประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้
1. การใหไดมาซึ่งขอมูลควรมาจากชองทางที่หลากหลายเชน แบบสํารวจ ลงพื้นที่ เปดเวทีรับฟง
ความคิดเห็น การนําเสนอความคิดเห็นของหนวยงานทางการศึกษา เว็บไซต จัดนิทรรศการ
2. ขอมูลความตองการรับบริการวิชาการตองมาจากการวิจัย สัมมนาทางวิชาการ ซึ่งจะมีขอมูล
ชี้นําทางปญญาใหกับสังคมอยางชัดเจน
3. ควรมี การแยกป ญ หาออกเปน 2 ระดับ คือ 1) ระดับ ทองถิ่น และ 2) ระดับ ชาติ และ
มหาวิ ทยาลั ย ฯ มี บ ทบาทเป น แหล งชี้ นํ า ความรูของทองถิ่น เพราะฉะนั้น ตองผลักดัน เรื่องที่โ ดดเดน เชน
ภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหดีขึ้น
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4.3 การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานบริการวิชาการแกสังคม
ประเด็นการพิจารณา เนื่องจากสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ไดรับการแตงเมื่อวันที่ 19
มีนาคม 2558 และรับผิดชอบในการจัดทําแผนปฏิบั ติราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารหมายเลข 3)
มติที่ประชุมเห็นชอบ และมีขอเสนอแนะดังนี้
1. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานบริการวิชาการแกสังคม ใหเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2. การทําแผนปฏิบัติราชการในปถัดไปควรทําใหสอดคลองกับกลยุทธอยางชัดเจน
4.4 การพิจารณา แผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 สํานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได
ประเด็ นการพิจ ารณา แผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 สํานักบริ การ
วิชาการและจัดหารายได ซึ่งประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร 7 กลยุทธ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม (เอกสารหมายเลข 4)
มติที่ประชุมเห็นชอบ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. แกไขปงบประมาณ จาก พ.ศ. 2559-2563 เปน 2556-2560
2. หนาที่ 10 แผนบริหารราชการแผนดิน ใหปรับขอมูลตามแผนการดําเนินงานของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชรใหนําขอมูลที่เปนปจจุบัน
4. หนาที่ 23 แกไขความเปนมาของสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดใหถึงปจจุบัน
5. หนาที่ 34 กลยุทธที่ 6 พัฒนาสินคาของมหาวิทยาลัยใหโดดเดน ปรับเปน สงเสริมพัฒนา
สินคาชุมชน
6. ควรเพิ่มเติมการสงเสริมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โดยใหแตละคณะสรางสรรคหลักสูตรระยะ
สั้นในการใหบริการวิชาการแกชุมชน
7. ตัวชี้วัดและมาตรการมากเกินไปควรเปนสิ่งใหมที่ยังไมเคยทํา
8. ตองปรับแบบฟอรมแผนกลยุทธใหสอดคลองกับแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย
9. ควรมี การทํ าแผนเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธสํานักบริการวิช าการและจัดหารายไดกับ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายใหผูรับผิดชอบดําเนินการแกไขตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ผูชวยศาสตราจารยประทีป แกวเหล็ก เสนอใหสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได รีบดําเนินการ
วางระบบภายในสํานักให ชัด เจนในเรื่องโครงสรางองค กร ระเบีย บขอบังคับเกี่ย วกับการจัดการทรัพยสิน
บทบาทหน าที่ ภาระที่ต องรั บผิ ดชอบการประกั นคุ ณภาพการศึกษา ตัว ชี้วั ดที่ตองรับ ผิด ชอบในการตรวจ
ประเมิน รวมทั้งควรมีการสรางเครือขายภาคธุรกิจและชุมชน
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผูจดรายงานการประชุม
(ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล)
ผูตรวจรายงานการประชุม

