รายงานการประเมินแผนกลยุทธ
ประจําป 2559
(รอบ 9 เดือน)

สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

สรุปผลการประเมินแผนกลยุทธสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ประจําป 2559
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดกําหนดแผนกลยุทธ (พ.ศ.2556-2560) ประกอบดวย
4 ประเด็นยุทธศาสตร 4 เปาประสงค 7 กลยุทธ และ 11 ตัวชี้วัด จากการนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักฯ ไดดําเนินการตามมาตรการตางๆ ของตัวชี้วัด เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
การพัฒนาสํานักฯ โดยมีผลการประเมินในรอบ 9 เดือน คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 สํานักสามารถดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตามตัวชี้วัดได 9 ตัวชี้วัด และไมบรรลุ 1 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตอไปนี้
ลําดับ
ตัวชี้วัด
1 ระดับความสําเร็จของเสริมสรางศักยภาพการ
บริการวิชาการแกสังคม
2 จํานวนระบบ/กลไกบริการวิชาการวิชาชีพแก
ชุมชนทองถิ่น และสังคม
3 ระดับความสําเร็จของพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการอยางมืออาชีพ
4 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการ
วิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนํา
องคความรูดานการบริการวิชาการไปใช
ประโยชนตอสังคม
5 รอยละของโครงการบริการวิชาการ 1
โปรแกรม 1 บริการวิชาการที่บรรลุเปาหมาย
6 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายได
จากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
8 ระดับความสําเร็จของการปรับกระบวนการการ
บริหารจัดการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย
9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสินคาของ
ชุมชนและมหาวิทยาลัย
10 ระดับความสําเร็จของเสริมสรางระบบและ
กลไกการสื่อสารและการสรางเครือขายการ
บริการวิชาการวิชาชีพ
11 จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก

แผน
4

ผล
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

5

5

บรรลุ

4

4

บรรลุ

4

3

ไมบรรลุ

รอยละ
50
4

รอยละ
100
4

บรรลุ

4

4

บรรลุ

4

4

บรรลุ

4

4

บรรลุ

4

4

บรรลุ

2

5

บรรลุ

บรรลุ

รายงานการประเมินแผนกลยุทธสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ประจําป 2559

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริการวิชาการเปนที่พึ่งของชุมชน ทองถิ่น และชี้นําแกปญหาที่ตรงกับความตองการ (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 1.1.1 เสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม (รอยละ 20)
น้ําหนัก
เปาหมาย
ผลประเมิน
ที่
ตัวชี้วัด
ผลการการดําเนินงาน
2559
(รอยละ) 59
60
1 ระดับความสําเร็จของ
เสริมสรางศักยภาพการ
บริการวิชาการแกสังคม

10

4

5

5

2 จํานวนระบบ/กลไก
บริการวิชาการวิชาชีพ
แกชุมชนทองถิ่น และ
สังคม

10

5

5

5

1) มีชุมชนหรือองคการเปาหมายที่รว มมือในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมและ
จัดทําแผนบริการวิชาการ 3 ชุมชน โดยมี 2 ชุมชนที่มีระบบและกลไกการดําเนินงาน
แบบมีสวนรวมขององคกรและประชาชน ไดแก ชุมชนไตรตรึงษ และชุมชนหนองหลวง
อีก 1 ชุมชนดําเนินการแบบมีสวนรวมกับองคกรเทานั้น คือ ชุมชนทาขุนราม
2) มีการประชุมคณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเพื่อทบทวน และ
จัดทําระเบียบหลักเกณฑการใหบริการวิชาการ
3) สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดจัดทําคูมือการบริการวิชาการจํานวน 2 ฉบับ
ไดแก ฉบับหนวยงานในมหาวิทยาลัย และฉบับประชาชน
4) สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดไดพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการวิชาการ
และจัดหารายได online ซึ่งสามารถเปดใชงานไดจาก website สํานักฯ
5) สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดรวมกับมหาวิทยาลัยจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู
และเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานตางๆในการบริการวิชาการในวันที่ 19 พฤษภาคม
2559
1) กลไกการประสานงานการบริการวิชาการวิชาชีพแกชุมชนทองถิ่นโดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในการบริการวิชาการ
2) กลไกการแสวงหาขอตกลงความรวมมือในการบริการวิชาการของชุมชนตนแบบ
3) ระบบฐานขอมูลการบริการวิชาการ
4) ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ
5) ระบบการสํารวจความตองการในการบริการวิชาการ

ผูรวบรวมขอมูล
และสรุปรายงาน

ผูดําเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ

ผอ.สํานักฯ

รองผอ.ฝายบริการ 1. โครงการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
วิชาการ
2. โครงการสํารวจความ
ตองการบริการวิชาการ
3. โครงการสารสนเทศงาน
บริการวิชาการ
4. โครงการนําเสนอผลงาน
บริการวิชาการ

ผอ.สํานักฯ

รองผอ.ฝายบริการ
วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริการวิชาการเปนที่พึ่งของชุมชน ทองถิ่น และชี้นําแกปญหาที่ตรงกับความตองการ (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 1.1.2 พัฒนาบุคลากรเพือ่ พัฒนาการบริการวิชาการอยางมืออาชีพ (รอยละ 10)
ที่

ตัวชี้วัด

3 ระดับความสําเร็จของ
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาการบริการ
วิชาการอยางมืออาชีพ

น้ําหนัก
10

เปาหมาย
59
60
4

5

ผลประเมิน
2559
4

ผลการการดําเนินงาน
1. บุคลากรไดเขารวมทบทวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและกําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยไดทบทวนฯ
2. บุคลากรสํานักฯ 4 คนไดจัดทํามีคูมือการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบและ
ดําเนินงานที่ชัดเจนคนละ 1 งาน
3. สํานักฯ ไดมีการมีการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อพัฒนางานตามหนาที่
รับผิดชอบของการใหบริการบริการวิชาการและการจัดหารายไดตามความตองการของ
บุคลากร
4. บุคลากรไดไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทํางานและพัฒนาทักษะเฉพาะใน
การใหบริการบริการวิชาการในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 และวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ จ.ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร และไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเองที่มหาวิทยาลัยไดจัดใหแก
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ไดแก 1) นางวาสนา มณีโชติ 2) น.ส.รุงทิพย
แสนพรมมี 3) นายขวัญ พิกุลทอง 4) น.ส.พิชญนันท ดอนไพรวัลย 5) น.ส.เกตุแกว
สรอยอวม
5. บุคลากรไดนําความรูและทักษะของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมาใชในการ
พัฒนางานที่รับผิดชอบอยางนอยคนละ 1 งาน

ผูรวบรวมขอมูล
และสรุปรายงาน
ผอ.สํานักฯ

ผูดําเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ

หน.สํานักฯ

1. โครงการพัฒนาบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 2.1.1 เสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม (รอยละ 10)
ที่

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

4 ระดับความสําเร็จของ
การบูรณาการบริการ
วิชาการกับพันธกิจอื่น
มหาวิทยาลัยและการนํา
องคความรูดานการ
บริการวิชาการไปใช
ประโยชนตอสังคม

10

5 รอยละของโครงการ
บริการวิชาการ 1
โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการที่บรรลุเปาหมาย

10

เปาหมาย
59
60

ผลประเมิน
2559

รอยละ รอยละ
50
60

รอยละ
100

4

5

3

ผลการการดําเนินงาน
1) บุคลากรสายสอนมี มคอ.3 หรือ มคอ.5 ที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทุกหลักสูตร
2) สํานักฯ ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การวิจยั การบริการวิชาการหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทุกคณะ
ครั้งที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่ 2 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 3 คณาจารยจากทุกคณะ วันที่ 25 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด วันที่ 23 มีนาคม 2559
3) สํานักฯ ไดจัดทําคูมือการบูรณาการหรือแนวปฏิบัติที่เผยแพรสูหนวยงาน
4) สํานักฯ ยังไมไดประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
5) สํานักฯ มีการยกยองชมเชยชมบุคลากรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ หรือการทํานุบาํ รุงศิลปะ วัฒนธรรมที่สงผลกับนักศึกษาหรือ
ชุมชนชัดเจนในวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู วันที่ 31 สิงหาคม 2559
คํานวณจากจํานวนโครงการบริการวิชาการกับจํานวนโปรแกรมวิชาที่ดําเนินการบริการ
วิชาการที่บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการบริการ
วิชาการกับจํานวนโปรแกรมวิชาที่ดําเนินการบริการวิชาการที่มีการดําเนินงานทั้งหมด

ผูรวบรวมขอมูล
และสรุปรายงาน
ผอ.สํานักฯ

ผอ.สํานักฯ

ผูดําเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ

หน.สํานักฯ

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนการสอนทีบ่ ูรณา
การกับการวิจัย บริการ
วิชาการ หรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
7. โครงการบริการวิชาการ
1 โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการ
9. โครงการบริหารสํานักงาน

รองผอ.ฝายบริการ 7. โครงการบริการวิชาการ
1 โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการ
วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 2.1.1 เสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม (รอยละ 10)
ที่

ตัวชี้วัด

6 ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสรางศักยภาพ
ชุมชนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

น้ําหนัก
10

เปาหมาย
59
60
4

5

ผลประเมิน
2559
4

ผลการการดําเนินงาน
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอดไดจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถใชเปนแหลงเรียนรูได
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอดจัดศูนยการเรียนรูเปนแบบเปดโดยมีการ
จัดทําบอรดความรูเปนฐาน และกิจกรรมการผลิตพืชในศูนยเรียนรูอยางตอเนื่อง
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอดมีกิจกรรม/โครงการใหความรูก ับชุมชน
ภายนอกเกีย่ วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 โครงการ คือ โครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง
4) มีชุมชนที่ไดรับการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
อยางนอย 1 ชุมชน
5) สํานักฯ ไดจัดกิจกรรมยกยองชมเชยปราชญทองถิ่นซึ่งเปนผูนําชุมชนดานการเกษตร
และนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ไดแก นายเฉลิม พีรี เนื่องในงานราชภัฏ
วิชาการ 2559

ผูรวบรวมขอมูล
และสรุปรายงาน
ผอ.สํานักฯ

ผูดําเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ

รองผอ.ฝายบริการ 1. โครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
แมสอด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายได (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาลดการสูญเสีย และเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 3.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการรายไดจากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน (รอยละ 10)
ที่

ตัวชี้วัด

7 ระดับความสําเร็จของ
การบริหารจัดการ
รายไดจากทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัย

น้ําหนัก
10

เปาหมาย
59
60
4

5

ผลประเมิน
2559
4

ผลการการดําเนินงาน
1) ฝายจัดหารายได สํานักฯ ไดจัดทําแนวปฏิบัติสงเสริมการจัดกิจกรรมการจัดหารายได
จากทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยที่สนองในรูปแบบการจัดหารายไดที่หลากหลาย ไดแก
การขอใชบริการหองประชุม ระเบียบการเชาพื้นที่ ระเบียบและเงื่อนไขการเชาครุยรับ
ปริญญา เปนตน
2) ฝายจัดหารายได สํานักฯ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัยและเผยแพรสูสาธารณะโดยการประชาสัมพันธเนื่องในงานวิชาการตาง ๆ
และจัดทําสารสนเทศในระบบ online บน web ของสํานักฯ
3) ฝายจัดหารายได สํานักฯ มีกิจกรรมที่จัดหารายไดจากทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
ไดแก การขอใชบริการหองประชุม ระเบียบการเชาพื้นที่ ระเบียบและเงื่อนไขการเชา
ครุยรับปริญญา รานคาสหกรณวิทยาลัยครูกําแพงเพชร น้ําดื่มเพชรราชภัฏ เปนตน
4) มีการประเมินความสําเร็จของจัดการรายได

ผูรวบรวมขอมูล
และสรุปรายงาน
ผอ.สํานักฯ

ผูดําเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ

รองผอ.ฝายจัดหา 1. โครงการบริหารสํานักงาน
รายได
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ

กลยุทธที่ 3.1.2 ปรับกระบวนการการบริหารจัดการการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย (รอยละ 10)
ที่

ตัวชี้วัด

8 ระดับความสําเร็จของ
การปรับกระบวนการ
การบริหารจัดการจัดหา
รายไดของมหาวิทยาลัย

น้ําหนัก
10

เปาหมาย
59
60
4

5

ผลประเมิน
2559
4

ผลการการดําเนินงาน
1) ฝายจัดหารายได สํานักฯ ไดจัดทําแนวปฏิบัติสงเสริมการจัดกิจกรรมการจัดหารายได
จากทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย ในระบบ online
2) ฝายจัดหารายได สํานักฯ มีดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการบริหารจัดการตามระบบ
บริหารจัดการการจัดหารายไดและจัดทําหลักเกณฑและรูปแบบการจัดหารายไดที่เกิด
ประสิทธิผล โดยผูใชบริการมีความคิดเห็นดานความพึงพอใจตอการใชบริการในระดับดี
และเปนที่ยอมรับของคนในจังหวัด เนื่องจากสมดุลกับคุณภาพและราคาการใหบริการ
3) สํานักฯ พัฒนาฐานขอมูลแหลงเรียนรูและทรัพยากรการบริการวิชาการ อาคารและ
พื้นที่ที่สามารถสรางรายไดครอบคลุมการใหบริการ
4) สํานัก ฯ ไดจัดทําขอมูล online เพื่อความสะดวกในการใหบริการแกประชาชน
ภายนอก อยูบน web ของสํานักฯ
5) มีการประเมินความสําเร็จของจัดการรายได

ผูรวบรวมขอมูล
และสรุปรายงาน
ผอ.สํานักฯ

ผูดําเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ

รองผอ.ฝายจัดหา 1. โครงการบริหารสํานักงาน
รายได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายได (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาลดการสูญเสีย และเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 3.1.3 พัฒนาสินคาของชุมชนและมหาวิทยาลัย (รอยละ 10)
ที่

ตัวชี้วัด

9 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาสินคาของ
ชุมชนและมหาวิทยาลัย

น้ําหนัก
10

เปาหมาย
59
60
4

5

ผลประเมิน
2559
4

ผลการการดําเนินงาน
1) สํานักฯ มีความรวมมือกับกลุมประชาชน/ SMEs ในการพัฒนาสินคาของชุมชน อัน
ไดแก ผลิตภัณฑกลุมขาวไรซเบอรรี่ ชมรมคนรักแม จังหวัดกําแพงเพชร ผลิตภัณฑ
มะพราวเสวย ผลิตภัณฑน้ําสมุนไพร ผลิตภัณฑกระยาสารท ผลิตภัณฑซาลาเปา กลุม
แมบานหนองหลวง ผลิตภัณฑมะนาวดอง กลุมผูปลูกมะนาว อ.ขาณุวรลักษบุรี เปนตน
2) สํานักฯ ไดประสานงานกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรวมพัฒนาผลิตภัณฑ
เปนสินคาของมหาวิทยาลัย ไดแก สํานักศิลปวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ
3) ฝายจัดหารายได สํานักฯ ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรสินคาของชุมชนและ
มหาวิทยาลัยเนื่องในงานราชภัฏวิชาการ 2559
4) มีสินคาของชุมชนและผลิตภัณฑของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการ
ตอเนื่อง
5) มีการประเมินความสําเร็จการพัฒนาสินคา

ผูรวบรวมขอมูล
และสรุปรายงาน
ผอ.สํานักฯ

ผูดําเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ

รองผอ.ฝายจัดหา โครงการบริหารสํานักงาน
รายได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสื่อสารและการสรางเครือขายการบริการวิชาการ วิชาชีพของมหาวิทยาลัยกับองคกรภายนอก (รอยละ 10)
เปาประสงคที่ 4.1 มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือในดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ (รอยละ 10)
กลยุทธที่ 4.1.1 เสริมสรางระบบและกลไกการสื่อสารและการสรางเครือขายการบริการวิชาการวิชาชีพ (รอยละ 10)
ที่

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

10 ระดับความสําเร็จของ
เสริมสรางระบบและ
กลไกการสื่อสารและ
การสรางเครือขายการ
บริการวิชาการวิชาชีพ

6

11 จํานวนเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก

4

เปาหมาย
59
60
4

5

2

4

ผลประเมิน
2559
4

5

ผลการการดําเนินงาน
ประเด็นการประเมิน
1) มีการประสานความรวมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพที่รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน
2) สํานักฯ ไดจัดกิจกรรมนําเสนอผลงานการประยุกตใชความรูใหกบั บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และเครือขายในรูปแบบตาง ๆ รวมกับสํานักประกันคุณภาพ สํานักวิจยั
และพัฒนา และสํานักศิลปวัฒนธรรม (Best Practice)
3) สํานัก ฯ ไดมีประชาสัมพันธ เผยแพร หรืออบรมองคความรูจากการบริการวิชาการ
ตอหนวยงานตาง ๆ และเครือขาย ในรูปของจดหมายขาว และประชาสัมพันธ online
บน web สํานักฯ อยางตอเนื่อง
4) สํานัก ฯ ไดติดตามการนําองคความรูจ ากการบริการวิชาการวิชาชีพไปสูการนําไปใช
ประโยชนของเครือขายดังปรากฏในรายงานผลการบริการวิชาการ
5) มีการประเมินผลการบรรลุเปาหมายของการเสริมสรางระบบและกลไกการสือ่ สาร
และการสรางเครือขาย
มีเครือขายที่เพิ่มขึ้น 61 เครือขาย ไดแก
1. องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง (โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ)
2. องคการบริหารสวนตําบลทาขุนราม (โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ)
3. สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร (ITA)
4. สํานักงานจังหวัดสุโขทัย (ITA)
5. องคการบริหารสวนตําบล 104 แหง (โครงการประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล)

ผูรวบรวมขอมูล
และสรุปรายงาน
ผอ.สํานักฯ

ผูดําเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ

หน.สํานักฯ

11. โครงการพัฒนาชุมชน
ตนแบบ
12. โครงการบริการวิชาการ
แกสังคม
13. โครงการราชภัฏวิชาการ

