แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักบริการวิชาการแก่สังคมและจัดหารายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ส่วนที่ 1 : บทนา

ประวัติความเป็นมาของสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร เดิมเป็นเพียงงำนบริกำรวิชำกำร ดำเนินกำรในรูปของพันธกิจหนึ่งของคณะ/ศูนย์/สำนัก
และมีกำรรวบรวมเป็นงำนบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย โดยศูนย์วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
ปี พ.ศ. 2552 มี ป ระกำศมหำวิ ท ยำลั ย รำชภัฏกำแพงเพชร เรื่องจั ด ตั้ ง ส่ ว นรำชกำรภำยในมหำวิ ทยำลั ย รำชภั ฏ กำแพงเพชรที่ มีฐ ำนะเที ย บเท่ำ คณะ พ.ศ. 2552
ไว้ดังต่อไปนี้
1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
2. สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ซึ่งในโครงสร้ำงสำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีงำนบริกำรวิชำกำรเป็นองค์กรหนึ่งที่มีภำระรับผิด ชอบงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพของมหำวิทยำลัย ฯ และแบ่ง
งำนตำมภำรกิจ ดังนี้
1) หน่วยวำงแผนและประเมินผลงำนบริกำรวิชำกำร
2) หน่วยสนับสนุนและบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน งำนวิจัยและงำนบริกำรวิชำกำร
3) หน่วยข้อมูลสำรสนเทศ
4) หน่วยพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมและฝึกอบรม
5) หน่วยจัดกำรควำมรู้ด้ำนบริกำรวิชำกำร
6) หน่วยพัฒนำเครือข่ำยองค์กำรกำรบริกำรวิชำกำร
และ มหำวิทยำลัยฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้ำที่โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดรุณี ชัยมงคล เป็น
รองผู้อำนวยกำรสำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ฝ่ำยงำนบริกำรวิชำกำร มีตัวแทนบุคลำกรของคณะ/ศูนย์/สำนัก เป็นคณะกรรมกำรร่วม และมีกำรบรรจุพนักมหำวิทยำลัย คือ
นำงสำววำสนำ ฤกษ์อุดม ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ประจำงำนบริกำรวิชำกำร และนำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ประจำงำนบริกำรวิชำกำร
ปี พ.ศ. 2557 มหำวิทยำลัยฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรทำงำน และมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนประจำบริกำรวิชำกำร โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร .ปำจรีย์
ผลประเสริฐ เป็นหัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำร และมีผู้ปฏิบัติงำนประจำบริกำรวิชำกำร ดังนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ อำจำรย์ประพล จิตคติ นำงวำสนำ
มณีโชติ และนำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ต่อมำมีมติสภำมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558 ให้จัดตั้งสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ขึ้น ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี
ตระกูล เป็นผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี นิธำกร เป็นรองผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำก ำรและจัดหำรำยได้ ฝ่ำยบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมและท้องถิ่น และอำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ เป็นรองผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ฝ่ำยจัดหำรำยได้
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/บุคลากร
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

งานบริหารทั่วไป
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยธุรการและสารบรรณ
- หน่วยเลขานุการ
- หน่วยจัดการทรัพยากรมนุษย์
- หน่วยการเงิน บัญชี
- หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์
- หน่วยสื่อสารองค์กร

งานบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น

งานจัดหารายได้

- หน่วยบริการวิชาการ
- หน่วยฝึกอบรม
- หน่วยสร้างสรรค์หลักสูตรและให้คาปรึกษา

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารนาเพชร)
- หน่วยบริการห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ
- หน่วยบริการชุดครุยปริญญา
- ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
- โรงอาหารและบริหารพืนที่เพื่อประกอบธุรกิจ
- นาดื่มเพชรราชภัฏ
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ส่วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
S1 สานักมีพืนทีเ่ ป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคมที่ชัดเจน
S2 สานักมีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ให้พืนที่เป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
S3 สานักมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่หลากหลายในการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เช่น โรงเรียน รพ.สต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานเกษตรจังหวัด
S4 สานักมีคณะทางาน ซึ่งเป็นผู้ทรี่ ับผิดชอบหลักด้านการบริการวิชาการจากทุกหน่วยงาน
S5 สานักมีทรัพยากรทีส่ ามารถนามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ส่งผลต่อการให้บริการแก่หน่วยงาน
ภายนอกได้สะดวก เช่น ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทาง
อาหาร ศูนย์แพทย์ทางเลือก ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ สนามกีฬา สระว่ายนา เป็นต้น
S6 สานักมีอาคารสถานที่และพืนที่ให้เช่าบริการ ในงานและพิธีการต่างๆ เช่น พืนที่ให้เช่า โรง
อาหาร หอประชุม เป็นต้น
S7 สานักมีกิจบริการที่สามารถทารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย เช่น ร้านค้าสหกรณ์ฯ
S8 สานักมีสถานที่ในการรองรับการประชุมระดับชาติและนานาชาติ
โอกาส (Opportunities)
O1 รัฐบาลมีวสิ ัยทัศน์และนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแบบยั่งยืน ซึ่งเป็น
โอกาสในการบริการวิชาการของสานักฯ
O2 รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงจัดสรร
งบประมาณเพิ่มในส่วนนี ส่งผลให้สามารถนามาต่อยอดงานบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์
ของมหาวิทยาลัยได้
O3 สกอ./สมศ. กาหนดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับภารกิจอื่น เป็นตัวชีวัด
องค์ประกอบที่สาคัญในการบริการวิชาการที่มีโอกาสพัฒนาให้การบริการวิชาการเกิดความ
เข้มแข็งยิ่งขึน
O4 มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ที่ส่งเสริมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นท้องถิ่น
O5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณให้ทุกโปรแกรมวิชาจัดทาโครงการบริการ
วิชาการในลักษณะ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการ

จุดอ่อน (Weakness)
W1 สานักขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการและทรัพยากรที่สามารถหารายได้
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ
W2 สานักมีข้อมูลเชิงลึกของพืนที่เป้าหมายยังไม่เพียงพอในการให้บริการวิชาการ
W3 สานักไม่มีระบบและกลไกการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
W4 สานักไม่มีระบบการให้บริการผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้หน่วย/บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยภายนอกมหาวิทยาลัยใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
W5 สานักไม่มีระบบและกลไกการจัดการทรัพย์สินและรายได้
W6 สานักไม่มีระบบและกลไกการกากับ ติดตาม ประเมินผล และนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการบริการวิชาการและจัดหารายได้อย่างเป็นระบบ
W7 จานวนบุคลากรทีร่ ับผิดชอบงานบริการวิชาการยังไม่เพียงพอกับภาระงาน
W8 บุคลากรมีทักษะในการสร้างสรรค์งานของการบริการวิชาการและจัดหารายได้น้อย
ภัยคุกคาม (Threats)
T1 นโยบายพรรคการเมืองในลักษณะประชานิยมทาให้ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่รอรับ
การช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวไม่ให้ความสาคัญกับการพึงพากันเองในชุมชน จึงไม่สนใจรับ
บริการวิชาการจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
T2 ประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่าทาให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสาคัญกับการ
บริการวิชาการน้อยลงเนื่องจากต้องนางบประมาณไปพัฒนาในด้านอื่น
T3 ผู้นาชุมชนให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเป็นหลัก
ก่อน จึงทาให้งบประมาณในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งลดลง
T4 หน่วยงานจากภายนอกขาดการบูรณาการการพัฒนาชุมชนทาให้เกิดการทางานซาซ้อน
ทาให้ประชาชนเบื่อหน่าย
T5 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก มีความต้องการรับบริการและความช่วยเหลือ
ในรูปแบบการให้เปล่า
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โอกาส (Opportunities)
O6 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยในการดาเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชน
O7 สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวทาให้รายได้ของชุมชนลดลง
ดังนันสานักฯจึงมีประเด็นในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้กับประชาชนในชุมชน
O8 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และหน่วยงาน
O9 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรูจ้ ากงานวิจัยที่สามารถนาไปบริการวิชาการในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรอื่นจานวนมาก
O10 ชุมชนท้องถิ่นทังภาครัฐและภาคเอกชนต้องการองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อตัดสินใจใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการ
บริการวิชาการแก่สังคมได้
O11 เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าสามารถทาให้การประสานงานมีความสะดวก
รวดเร็ว และคล่องตัว

ภัยคุกคาม (Threats)
T6 ความทันสมัยของเทคโนโลยีทาให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการขององค์กรใน
ชุมชนท้องถิ่นได้ง่าย จึงทาให้มีความต้องการการรับบริการวิชาการลดลง
T7 หน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีภารกิจการบริการวิชาการเข้ามาแข่งขัน
T8 หน่วยงานภายนอกขาดข้อมูลสารสนเทศแหล่งทรัพยากรหารให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักบริการวิชาการ
แผนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สานักบริการวิชาการ
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร์
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1. การพัฒนาระบบกลไกให้บริการวิชาการ

1. สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย

2. การส่งเสริมการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับพันธกิจด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

2. พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ

3. การบริหารจัดการทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้

3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์

4. การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายการ
บริการวิชาการวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยกับ
องค์กรภายนอก

4. พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน
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วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่น และ สังคม สร้างรายได้จากการให้บริการและการบริหารพืนที่ให้เต็มศักยภาพ

พันธกิจ (Mission)
1. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
2. บูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
3. บริหารและจัดหารายได้จากทรัพยากร
4. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. การพัฒนาระบบกลไกให้บริการวิชาการ
2. การส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
3. การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้
4. การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอก

เป้าประสงค์ (Goals)
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริการวิชาการ เป็นที่พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น และชีนาแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ
2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
3. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสีย และเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบและ
กลไกการให้บริการวิชาการ

เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีระบบ
และกลไกการบริการ
วิชาการเป็นที่พึ่งของ
ชุมชน ท้องถิ่น และชีนา
แก้ปัญหาที่ตรงกับความ
ต้องการ

กลยุทธ์
1.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของเสริมสร้างศักยภาพการบริการ
วิชาการแก่สังคม
2. ร้อยละของระบบและกลไกบริการวิชาการวิชาชีพแก่
ชุมชนท้องถิ่น และสังคม

1.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการ
อย่างมืออาชีพ

3. ระดับความสาเร็จของพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
และเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการ
บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
4. ระดับความสาเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการ
กับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนาองค์ความรูด้ ้าน
การบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
5. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1
บริการวิชาการที่บรรลุเป้าหมาย
6. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการรายได้จาก
การทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
8. ระดับความสาเร็จของการปรับกระบวนการการ
บริหารจัดการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
9. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสินค้าของชุมชนและ
มหาวิทยาลัย
10. ระดับความสาเร็จของเสริมสร้างระบบและกลไกการ
สื่อสารและการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ
วิชาชีพ
11. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

2. การส่งเสริมการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับ
พันธกิจด้านอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยมีการ
2.1 เพิ่มระดับการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธ
บูรณาการงานบริการ
กิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนาองค์ความรู้ดา้ น
วิชาการกับพันธกิจด้านอื่น
การบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างรายได้

3. มหาวิทยาลัยมีการ
บริหารจัดการทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าลดการสูญเสีย
และเกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย

3.1 พัฒนาการบริหารจัดการรายได้จากการ
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์
3.2 ปรับกระบวนการการบริหารจัดการการจัดหา
รายได้ของมหาวิทยาลัย
3.3 พัฒนาสินค้าของชุมชนและมหาวิทยาลัย

4. มหาวิทยาลัยมี
เครือข่ายความร่วมมือใน
ด้านการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ

4.1 เสริมสร้างระบบและกลไกการสื่อสารและการ
สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการวิชาชีพ

4. การสื่อสารและการสร้าง
เครือข่ายการบริการวิชาการ
วิชาชีพของมหาวิทยาลัยกับ
องค์กรภายนอก
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โครงการ
1. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
2. โครงการสารวจความต้องการบริการ
วิชาการ
3. โครงการสารสนเทศงาน บริการ
วิชาการ
4. โครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ
5. โครงการพัฒนาบุคลากร
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับการวิจัย บริการ
วิชาการ หรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. โครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1
บริการวิชาการ
8. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
9. โครงการบริหารสานักงาน
9. โครงการบริหารสานักงาน
10. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
9. โครงการบริหารสานักงาน
9. โครงการบริหารสานักงาน
11. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
12. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
13. โครงการราชภัฏวิชาการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556 – 2560)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและ
กลไกการบริการวิชาการเป็นที่
พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น และชีนา
แก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ
2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับพันธกิจ
ด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ

1 ระดับความสาเร็จของเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
2 ร้อยละของระบบและกลไกบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
3 ระดับความสาเร็จของพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
4 ระดับความสาเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัย
และการนาองค์ความรูด้ ้านการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการทีบ่ รรลุ
เป้าหมาย
6 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
7 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการรายได้จากการทรัพยากรภายใน
จัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลด
มหาวิทยาลัย
การสูญเสีย และเกิดประโยชน์
8 ระดับความสาเร็จของการปรับกระบวนการการบริหารจัดการจัดหารายได้ของ
ต่อมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
9 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสินค้าของชุมชนและมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความ 10 ระดับความสาเร็จของเสริมสร้างระบบและกลไกการสื่อสารและการสร้าง
ร่วมมือในด้านการบริการ
เครือข่ายการบริการวิชาการวิชาชีพ
วิชาการและวิชาชีพ
11 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
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หมาย
เหตุ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและ 1 ระดับความสาเร็จของเสริมสร้างศักยภาพการบริการ
กลไกการบริการวิชาการเป็น
วิชาการแก่สังคม
ที่พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น และ 2 ร้อยละของระบบและกลไกบริการวิชาการวิชาชีพแก่
ชีนาแก้ปัญหาที่ตรงกับความ
ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
ต้องการ
3 ระดับความสาเร็จของพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพือ่ พัฒนาการ
บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
2. มหาวิทยาลัยมีการ
4 ระดับความสาเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการ
บูรณาการงานบริการ
กับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนาองค์ความรู้
วิชาการกับพันธกิจด้านอื่นๆ
ด้านการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ตอ่ สังคม
ของมหาวิทยาลัย
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1
ที่มีประสิทธิภาพ
บริการวิชาการที่บรรลุเป้าหมาย
6 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มหาวิทยาลัยมีการ
7 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการรายได้จาก
บริหารจัดการทรัพยากร
การทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
อย่างคุ้มค่าลดการสูญเสีย 8 ระดับความสาเร็จของการปรับกระบวนการการ
และเกิดประโยชน์ต่อ
บริหารจัดการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
9 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสินค้าของชุมชน
และมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย 10 ระดับความสาเร็จของเสริมสร้างระบบและกลไกการ
ความร่วมมือในด้านการ
สื่อสารและการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
วิชาชีพ
11 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

น้าหนัก เป้าหมาย
ข้อมูลพืน้ ฐาน
(%) 2559 2556 2557 2558

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

10

4

-

-

-

1

2

3

4

5

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วดั
ผอ.สานักฯ

10

60

-

-

-

30

40

50

60

70

ผอ.สานักฯ

10

4

-

-

-

1

2

3

4

5

ผอ.สานักฯ

รองผอ.ฝ่ายบริการ
วิชาการ
รองผอ.ฝ่ายบริการ
วิชาการ
หน.สานักฯ

10

4

-

-

-

1

2

3

4

5

ผอ.สานักฯ

หน.สานักฯ

10

4

-

-

-

1

2

3

4

5

ผอ.สานักฯ

10

50

-

-

-

30

40

50

60

70

ผอ.สานักฯ

10

4

-

-

-

1

2

3

4

5

ผอ.สานักฯ

รองผอ.ฝ่ายบริการ
วิชาการ
รองผอ.ฝ่ายบริการ
วิชาการ
รองผอ.ฝ่ายจัดหา
รายได้

10

4

-

-

-

1

2

3

4

5

ผอ.สานักฯ

10

4

-

-

-

1

2

3

4

5

ผอ.สานักฯ

6

4

-

-

-

1

2

3

4

5

ผอ.สานักฯ

รองผอ.ฝ่ายจัดหา
รายได้
รองผอ.ฝ่ายจัดหา
รายได้
หน.สานักฯ

4

3

-

-

-

1

2

3

4

5

ผอ.สานักฯ

หน.สานักฯ

10

1

5

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และหน่วยงานรับผิดชอบ
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกการบริการวิชาการ
เป็นทีพ่ ึ่งของชุมชน ท้องถิ่น และชีนาแก้ปัญหาที่ตรงกับ
ความต้องการ

กลยุทธ์
1.1. เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
1.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ

2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
2.1 เพิ่มระดับการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัย
พันธกิจด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
และการนาองค์ความรูด้ ้านการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
3. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 3.1 พัฒนาการบริหารจัดการรายได้จากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
ลดการสูญเสีย และเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ให้เกิดประโยชน์
3.2 ปรับกระบวนการการบริหารจัดการการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
3.3 พัฒนาสินค้าของชุมชนและมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในด้านการบริการ 4.1 เสริมสร้างระบบและกลไกการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายการ
วิชาการและวิชาชีพ
บริการวิชาการวิชาชีพ
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หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ฝ่ายบริการวิชาการ
สานักงานสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
สานักงานสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ฝ่ายบริการวิชาการ
สานักงานสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ฝ่ายจัดหารายได้
สานักงานสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ฝ่ายจัดหารายได้
สานักงานสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ฝ่ายจัดหารายได้
สานักงานสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่น และ สังคม สร้างรายได้จากการให้บริการและการบริหารพืนที่ให้เต็มศักยภาพ
พันธกิจ (Mission)
1. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
2. บูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
3. บริหารและจัดหารายได้จากทรัพยากร
4. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1
การพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ
วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2
การส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับพันธกิจด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างรายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4
การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายการบริการ
วิชาการ วิชาชีพของมหาวิทยาลัยกับองค์กร
ภายนอก

เป้าประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริการ
วิชาการ เป็นที่พึ่งของชุมชน ท้องถิ่น และชีนา
แก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ

เป้าประสงค์ 2
มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับพันธกิจด้านอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่มปี ระสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ 3
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสีย และเกิดประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ 4
มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในด้าน
การบริการวิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์
1.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่
สังคม
1.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการ
วิชาการอย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์
2.1 เพิ่มระดับการบูรณาการบริการวิชาการกับ
พันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนาองค์ความรู้
ด้านการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ตอ่
สังคม

กลยุทธ์
3.1 พัฒนาการบริหารจัดการรายได้จากการ
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์
3.2 ปรับกระบวนการการบริหารจัดการการ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
3.3 พัฒนาสินค้าของชุมชนและมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
4.1 เสริมสร้างระบบและกลไกการสื่อสารและ
การสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการวิชาชีพ

ตัวชี้วดั
1. ระดับความสาเร็จของเสริมสร้างศักยภาพ
การบริการวิชาการแก่สังคม
2. ร้อยละของระบบและกลไกบริการวิชาการ
วิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
3. ระดับความสาเร็จของพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ

ตัวชี้วดั
4. ระดับความสาเร็จของการบูรณาการบริการ
วิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนา
องค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม
5. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ 1
โปรแกรม 1 บริการวิชาการที่บรรลุเป้าหมาย
6. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วดั
7. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการ
รายได้จากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
8. ระดับความสาเร็จของการปรับกระบวนการ
การบริหารจัดการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย
9. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสินค้าของ
ชุมชนและมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วดั
10. ระดับความสาเร็จของเสริมสร้างระบบและ
กลไกการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายการ
บริการวิชาการวิชาชีพ
11. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
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ส่วนที่ 4 : โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

1. การพัฒนาระบบและ
กลไกการให้บริการวิชาการ

1. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
2. โครงการสารวจความต้องการบริการวิชาการ
3. โครงการสารสนเทศการบริการวิชาการ
4. โครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ
5. โครงการพัฒนาบุคลากร
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย
บริการวิชาการ หรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. โครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการ
8. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
9. โครงการบริหารสานักงาน
10. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์

2. การส่งเสริมการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับ
พันธกิจด้านอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย

บ.กศ.

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างรายได้
4. การสื่อสารและการสร้าง 11. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
เครือข่ายการบริการวิชาการ 12. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
วิชาชีพของมหาวิทยาลัยกับ 13. โครงการราชภัฏวิชาการ
องค์กรภายนอก

แหล่งงบ
กศ.บป.
บัณฑิตศึกษา

แผ่นดิน
170,000
50,000
15,000
70,000
40,000

100,000

170,000
50,000
15,000
70,000
40,000
100,000

22,000
78,000

22,000
78,000
100,000
83,900
20,000

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณรวม

100,000
83,900
20,000
748,900
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ส่วนที่ 5 : การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
1. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอานาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมี ผู้อานวยการสานักเป็นผู้มีอานาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการ
บริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผล และรับผิดชอบติดตามการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดาเนินงานในปีต่อไป
2. การติดตามและประเมินผล
- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย
การให้บริการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการโครงการที่สาคัญในระดับหน่วยงานและคัดเลือกโครงการสาคัญที่ตอบสนองต่อผลสาเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระดับ
มหาวิทยาลัย ส่งให้กองนโยบายและแผนเพื่อจัด ทาแผนติดตามประเมินผลประจาปีของมหาวิทยาลัยสาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- ดาเนินการติดตาม กากับ ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทังปัญหา
อุปสรรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขให้การดาเนินงานต่างๆ บรรลุผล รวมถึงการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ แต่เป็นโครงการที่เป็น
นโยบายสาคัญที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึนระหว่างปี โดยใช้แบบรายงานการจัดทารายงานการดาเนินงานที่กาหนด ส่งรายงานกองนโยบายและแผนเพื่อ
การติดตามประเมินผล เพื่อบูรณาการผลการดาเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นผลสาเร็จของการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
3. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล
จัดส่งรายงานผลตัวชีวัดแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ครังที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2559
ครังที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2559
ครังที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ครังที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559
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