รายงานการประเมินแผนกลยุทธ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(รอบ 12 เดือน)

สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

สรุปผลการประเมินแผนกลยุทธสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดกําหนดแผนกลยุทธ (พ.ศ.2556-2560) ประกอบดวย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร 4 เปาประสงค 7 กลยุทธ และ 11 ตัวชี้วัด จากการนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติใน ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 สํานักฯ ไดดําเนินการตามมาตรการตางๆ ของตัวชี้วัด เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาสํานักฯ โดยมี
ผลการประเมินในรอบ 12 เดือน คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 สํานักสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดได 10
ตัวชี้วัด และไมบรรลุ 1 ตัวชี้วดั คือ ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น
มหาวิทยาลัยและ การนําองคความรูดานการบริการวิชาการไปใชประโยชนตอสังคม เนื่องจากยังไมไดดําเนินการ
ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ และยังไมมีการยกยองชมเชยชมบุคลากรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมที่สงผลกับนักศึกษาหรือชุมชนชัดเจน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของเสริมสรางศักยภาพการบริการ
วิชาการแกสังคม
จํานวนระบบ/กลไกบริการวิชาการวิชาชีพแกชุมชน
ทองถิ่น และสังคม
ระดับความสําเร็จของพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการ
บริการวิชาการอยางมืออาชีพ
ระดับความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับ
พันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนําองคความรูดาน
การบริการวิชาการไปใชประโยชนตอสังคม
รอยละของโครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม
1 บริการวิชาการที่บรรลุเปาหมาย
ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางศักยภาพชุมชน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการรายไดจาก
การทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
ระดับความสําเร็จของการปรับกระบวนการการบริหาร
จัดการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสินคาของชุมชนและ
มหาวิทยาลัย
ระดับความสําเร็จของเสริมสรางระบบและกลไกการ
สื่อสารและการสรางเครือขายการบริการวิชาการ
วิชาชีพ
จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

แผน
4

ผล
5

บรรลุเปาหมาย
บรรลุ

5

5

บรรลุ

4

5

บรรลุ

4

3

ไมบรรลุ

รอยละ
50
4

รอยละ
97.73
5

บรรลุ

4

4

บรรลุ

4

4

บรรลุ

4

4

บรรลุ

4

4

บรรลุ

2

4

บรรลุ

บรรลุ

2
รายงานการประเมินแผนกลยุทธสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ประจําปงบประมาณ 2559 (12 เดือน)

โครงการเชิงกลยุทธ
1. โครงการสํารวจความ
ตองการบริการวิชาการ
2. โครงการสารสนเทศ
งาน บริการวิชาการ
3. โครงการนําเสนอ
ผลงานบริการวิชาการ

2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริการวิชาการเปนที่พึ่งของชุมชน ทองถิ่น และชีน้ ําแกปญ
 หาที่ตรงกับความตองการ (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 1.1.1 เสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม (รอยละ 20)
น้ําหนัก เปาหมาย ผลประเมิน
ผูรวบรวมขอมูล
ที่
ตัวชี้วดั
ผลการการดําเนินงาน
ผูดําเนินการ
2559
และสรุปรายงาน
(รอยละ) 59
60
1 ระดับความสําเร็จ
10
4
5
5
1. มีชุมชนหรือองคการเปาหมายที่รวมมือในการใหบริการ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
ของเสริมสราง
ทางวิชาการแกสังคมและจัดทําแผนบริการวิชาการ 3 ชุมชน
ฝายบริการ
ศักยภาพการบริการ
โดยมี 2 ชุมชนที่มีระบบและกลไกการดําเนินงานแบบ
วิชาการ
วิชาการ
มีสวนรวมขององคกรและประชาชน ไดแก ชุมชนไตรตรึงษ
แกสังคม
และชุมชนหนองหลวง อีก 1 ชุมชน ดําเนินการแบบมีสวนรวมกับ
องคกรเทานั้น คือ ชุมชนทาขุนราม
2. มีการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนและจัดทําระเบียบหลักเกณฑ
การใหบริการวิชาการ
3. สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดจัดทําคูมือการบริการ
วิชาการจํานวน 2 ฉบับ ไดแก คูมือการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม ฉบับป 2558 และคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ดานการบริการวิชาการ (ฉบับประชาชน)
4. สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ไดพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการบริการวิชาการและจัดหารายไดแบบออนไลน
ซึ่งสามารถเปดใชงานไดจากเว็บไซตของสํานักฯ
5. สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได เขารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ในโครงการนําเสนอนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่ดขี องหลักสูตร หนวยงานสนับสนุน งานบริการ
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม วิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา ในวันที่
19 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมรัตนอาภา

3
น้ําหนัก เปาหมาย
(รอยละ) 59
60
2 จํานวนระบบ/กลไก
10
5
5
บริการวิชาการ
วิชาชีพแกชุมชน
ทองถิ่นและสังคม

ที่

ตัวชี้วดั

ผลประเมิน
2559
5

ผูรวบรวมขอมูล
ผูดําเนินการ
และสรุปรายงาน
1. กลไกการประสานงานการบริการวิชาการวิชาชีพแกชุมชน
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
ทองถิ่น โดยการแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ฝายบริการ
ระดับมหาวิทยาลัย ในการบริการวิชาการ
วิชาการ
2. กลไกการแสวงหาขอตกลงความรวมมือในการบริการวิชาการ
ของชุมชนตนแบบ
3. ระบบฐานขอมูลการบริการวิชาการ
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ
5. ระบบการสํารวจความตองการในการบริการวิชาการ
ผลการการดําเนินงาน

โครงการเชิงกลยุทธ

3

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริการวิชาการเปนที่พึ่งของชุมชน ทองถิ่น และชีน้ ําแกปญ
 หาที่ตรงกับความตองการ (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 1.1.2 พัฒนาบุคลากรเพือ่ พัฒนาการบริการวิชาการอยางมืออาชีพ (รอยละ 10)
เปาหมาย ผลประเมิน
ผูรวบรวมขอมูล
ที่
ตัวชี้วดั
น้ําหนัก
ผลการการดําเนินงาน
ผูดําเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ
2559
และสรุปรายงาน
59
60
3 ระดับความสําเร็จ
ผูอํานวยการ หัวหนาสํานัก 1. โครงการพัฒนา
10
4
5
5
1. บุคลากรไดเขารวมทบทวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร
และกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในวันที่ 14-15
ของบุคลากรและ
มกราคม 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยไดทบทวนฯ
เพิ่มประสิทธิภาพ
2. บุคลากรของสํานักฯ 4 คนไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ที่รับผิดชอบและดําเนินงานที่ชัดเจนคนละ 1 งาน
การปฏิบัติงานเพื่อ
3. สํานักฯ ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
พัฒนาการบริการ
เพื่อพัฒนางานตามหนาที่รับผิดชอบของการใหบริการบริการ
วิชาการอยางมือ
วิชาการและการจัดหารายได ตามความตองการของบุคลากร
อาชีพ
4. บุคลากรไดไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทํางาน
และพัฒนาทักษะเฉพาะในการใหบริการบริการวิชาการและการ
จัดหารายได ในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 และวันที่ 1 มีนาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ จ.ปทุมธานี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร และไดเขา

4
ที่

ตัวชี้วดั

น้ําหนัก

เปาหมาย
59
60

ผลประเมิน
2559

ผลการการดําเนินงาน

โครงการเชิงกลยุทธ

4

รวมกิจกรรมพัฒนาตนเองที่มหาวิทยาลัยไดจัดใหแกบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ไดแก 1) นางวาสนา มณีโชติ
2) น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี 3) นายขวัญ พิกุลทอง
4) น.ส.พิชญนันท ดอนไพรวัลย 5) น.ส.เกตุแกว สรอยอวม
5. บุคลากรไดนําความรูและทักษะของการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรมาใชในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอยางนอยคนละ
1 งาน
นางวาสนา มณีโชติ นําความรูจากการเขารวมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดและกรอบของเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพือ่ การดําเนินการ ที่เปนเลิศ (EdPEx) และการจัดทํา
โครงรางองคกร (OP) มาจัดทําโครงรางองคกร (OP) ของสํานัก
น.ส.รุงทิพย แสนพรมมี นําความรูจากการศึกษาดูงาน
มาประยุกตใชและพัฒนาการดําเนินงานบริการวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายขวัญ พิกุลทอง นําความรูจากการเขารวมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
“การปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ”
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดถกู ตองตามระเบียบของ
หนวยงาน
น.ส.พิชญนันท ดอนไพวัลย นําความรูจากการศึกษาดูงาน
มาประยุกตใชและพัฒนาการดําเนินงานการจัดหารายไดใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
น.ส.เกตุแกว สรอยอวม นําความรูจากการเขารวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาเว็บไซตมาทําเว็บไซตเพือ่ รองรับ
การประเมิน Webometrics มาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตของ
สํานักฯ

ผูรวบรวมขอมูล
ผูดําเนินการ
และสรุปรายงาน

5

โครงการเชิงกลยุทธ
1. โครงการพัฒนา
สมรรถนะการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับการ
วิจัย บริการวิชาการ หรือ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการบริการ
วิชาการ 1 โปรแกรม 1
บริการวิชาการ
3. โครงการบริหาร
สํานักงาน

5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มปี ระสิทธิภาพ (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 2.1.1 เสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม (รอยละ 10)
เปาหมาย ผลประเมิน
ผูรวบรวมขอมูล
ที่
ตัวชี้วดั
น้ําหนัก
ผลการการดําเนินงาน
ผูดําเนินการ
2559
และสรุปรายงาน
59
60
4 ระดับความสําเร็จ
10
4
5
3
1. บุคลากรสายสอนมี มคอ.3 หรือ มคอ.5 ที่มีการบูรณาการ
ผูอํานวยการ หัวหนาสํานัก
ของการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับการวิจยั การบริการวิชาการ หรือ
บริการวิชาการกับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทุกหลักสูตร
2. สํานักฯ ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการบูรณาการการ
พันธกิจอื่น
จัดการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการวิชาการหรือการทํานุ
มหาวิทยาลัยและ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมทุกคณะ
การนําองคความรู
ครั้งที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ดานการบริการ
ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่ 2 ธันวาคม
วิชาการไปใช
2558
ประโยชนตอสังคม
ครั้งที่ 3 คณาจารยจากทุกคณะ วันที่ 25 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 28 ธันวาคม
2558
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด วันที่ 23
มีนาคม 2559
3. สํานักฯ ไดจัดทําคูมือการบูรณาการหรือแนวปฏิบัติที่
เผยแพรสูหนวยงาน
4. ยังไมไดดําเนินการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
5. ยังไมไดดําเนินการยกยองชมเชยชมบุคลากรที่มกี าร
บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
หรือการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมที่สงผลกับนักศึกษาหรือ
ชุมชนชัดเจน

6
ที่

ตัวชี้วดั

5 รอยละของโครงการ
บริการวิชาการ 1
โปรแกรม 1 บริการ
วิชาการที่บรรลุ
เปาหมาย

น้ําหนัก
10

เปาหมาย ผลประเมิน
ผูรวบรวมขอมูล
ผลการการดําเนินงาน
ผูดําเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ
2559
และสรุปรายงาน
59
60
รอยละ รอยละ รอยละ คํานวณจากจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ดาํ เนินการบรรลุ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 1. โครงการบริการ
50
60
97.73 เปาหมาย เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
วิชาการ 1 โปรแกรม 1
ฝายบริการ
สูตร = โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการบรรลุเปาหมาย X 100
บริการวิชาการ
วิชาการ
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
86
= × 100
88

= 97.73
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 2.1 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจดานอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 2.1.1 เสริมสรางศักยภาพการบริการวิชาการแกสังคม (รอยละ 10)
เปาหมาย ผลประเมิน
ผูรวบรวมขอมูล
ที่
ตัวชี้วดั
น้ําหนัก
ผลการการดําเนินงาน
ผูดําเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ
2559
และสรุปรายงาน
59
60
6 ระดับความสําเร็จของ 10
1. มหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ผูอํานวยการ - รอง
1. โครงการศูนยเรียนรู
4
5
5
มีศูนยเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกร
การเสริมสราง
ผูอํานวยการฝาย เศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฏีใหม เพือ่ เปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาและประชาชน
ศักยภาพชุมชนตาม
บริการวิชาการ
- มหาวิทยาลัย
ทั่วไป จํานวน 1 แหง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ราชภัฏ
2. ศูนยเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกร
พอเพียง
กําแพงเพชร
ทฤษฏีใหม ซึ่งมีกิจ
แมสอด
กรรมเรียนรู ไดแก การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผักไรดิน
การทําปุยชีวภาพ และการสาธิตการผลิตพลังงานทดแทน
3. จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนสูการพัฒนาอยางยัง่ ยืน เรื่อง “ความทาทาย
ของเกษตรกรในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ทามกลางบริบทการ
เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียน” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
โดยมีตัวแทนเกษตรกรในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเขารวมประมาณ
100 คน ซึ่งจัดรวมกับสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา

7
ที่

ตัวชี้วดั

น้ําหนัก

เปาหมาย
59
60

ผลประเมิน
2559

ผลการการดําเนินงาน
ธกส.จังหวัดตาก
4. มีชุมชนบานพะกา ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก โดยคุณนิตยา ยอดอรทัย ไดเขามาเยี่ยมชม
ศูนยการเรียนรูฯ และนําแนวคิดที่ไดไปปฏิบัติตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. มีการมอบรางวัลยกยองชมเชยใหกับตัวแทนของชุมชนทีไ่ ด
นําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช

ผูรวบรวมขอมูล
ผูดําเนินการ
และสรุปรายงาน

โครงการเชิงกลยุทธ
1. โครงการบริหาร
สํานักงาน
2. โครงการจัดหา
ครุภัณฑ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายได (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาลดการสูญเสีย และเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 3.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการรายไดจากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน (รอยละ 10)
เปาหมาย ผลประเมิน
ผูรวบรวมขอมูล
ที่
ตัวชี้วดั
น้ําหนัก
ผลการการดําเนินงาน
ผูดําเนินการ
2559
และสรุปรายงาน
59
60
7 ระดับความสําเร็จ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
10
4
5
4
1. ฝายจัดหารายได ไดจัดทําแนวปฏิบัติสงเสริมการจัด
ของการบริหาร
ฝายจัดหารายได
กิจกรรมการจัดหารายไดจากทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยที่
จัดการรายไดจาก
สนอง ในรูปแบบการจัดหารายไดทหี่ ลากหลาย ไดแก การขอใช
ทรัพยากรภายใน
บริการหองประชุม ระเบียบการเชาพื้นที่ ระเบียบและเงื่อนไข
มหาวิทยาลัย
การเชาครุยรับปริญญา เปนตน
2. ฝายจัดหารายได รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการ
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพรสูสาธารณะ โดยการ
ประชาสัมพันธเนื่องในงานวิชาการตางๆ และจัดทําสารสนเทศ
ในระบบออนไลนบนเว็บไซตของสํานักฯ
3. ฝายจัดหารายได มีกิจกรรมทีจ่ ัดหารายไดจากทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัย ไดแก การขอใชบริการหองประชุม ระเบียบ
การเชาพื้นที่ ระเบียบและเงื่อนไขการเชาชุดครุยปริญญา รานคา
สหกรณ น้ําดื่ม KPRU เปนตน
4. ยังไมไดดําเนินการประเมินความสําเร็จของจัดการรายได

โครงการเชิงกลยุทธ

8

8

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพือ่ สรางรายได (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาลดการสูญเสีย และเกิดประโยชนตอ มหาวิทยาลัย (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 3.1.2 ปรับกระบวนการการบริหารจัดการการจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย (รอยละ 10)
เปาหมาย ผลประเมิน
ผูรวบรวมขอมูล
ที่
ตัวชี้วดั
น้ําหนัก
ผลการการดําเนินงาน
ผูดําเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ
2559
และสรุปรายงาน
59
60
8 ระดับความสําเร็จ
10
4
5
4
1. ฝายจัดหารายได ไดจัดทําแนวปฏิบัติสงเสริมการจัด
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 1. โครงการบริหาร
ของการปรับ
กิจกรรมการจัดหารายไดจากทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยใน
ฝายจัดหารายได สํานักงาน
กระบวนการการ
ระบบออนไลน
2. ฝายจัดหารายได มีการดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการ
บริหารจัดการจัดหา
บริหารจัดการตามระบบบริหารจัดการการจัดหารายไดและจัดทํา
รายไดของ
หลักเกณฑและรูปแบบ การจัดหารายไดทเี่ กิดประสิทธิผล
มหาวิทยาลัย
โดยผูใชบริการมีความคิดเห็นดานความพึงพอใจตอการใชบริการ
ในระดับดี และเปนที่ยอมรับของคนในจังหวัด เนื่องจากสมดุล
กับคุณภาพและราคาการใหบริการ
3. สํานักฯ พัฒนาฐานขอมูลแหลงเรียนรูและทรัพยากรการ
บริการวิชาการ อาคารและพื้นทีท่ ี่สามารถสรางรายไดครอบคลุม
การใหบริการ
4. สํานักฯ ไดจัดทําขอมูลออนไลน เพือ่ ความสะดวกในการ
ใหบริการแกประชาชนภายนอก อยูบ นเว็บไซตของสํานักฯ
5. ยังไมไดดําเนินการประเมินความสําเร็จของจัดการรายได

9

9

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพือ่ สรางรายได (รอยละ 30)
เปาประสงคที่ 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาลดการสูญเสีย และเกิดประโยชนตอ มหาวิทยาลัย (รอยละ 30)
กลยุทธที่ 3.1.3 พัฒนาสินคาของชุมชนและมหาวิทยาลัย (รอยละ 10)
เปาหมาย ผลประเมิน
ผูรวบรวมขอมูล
ที่
ตัวชี้วดั
น้ําหนัก
ผลการการดําเนินงาน
ผูดําเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ
2559
และสรุปรายงาน
59
60
9 ระดับความสําเร็จ
10
4
5
4
1. สํานักฯ มีความรวมมือกับกลุม ประชาชน/ SMEs ในการ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 1. โครงการบริหาร
ของการพัฒนาสินคา
พัฒนาสินคา ของชุมชน ไดแก ผลิตภัณฑกลุมขาวไรซเบอรรี่
ฝายจัดหารายได สํานักงาน
ของชุมชนและ
ชมรมคนรักแม จังหวัดกําแพงเพชร ผลิตภัณฑมะพราวเสวย
มหาวิทยาลัย
ผลิตภัณฑน้ําสมุนไพร ผลิตภัณฑกระยาสารท ผลิตภัณฑซาลาเปา
กลุมแมบา นหนองหลวง ผลิตภัณฑ มะนาวดอง กลุมผูปลูกมะนาว
อ.ขาณุวรลักษบุรี เปนตน
2. สํานักฯ ไดประสานงานกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อรวมพัฒนาผลิตภัณฑเปนสินคาของมหาวิทยาลัย ไดแก สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยา การจัดการ
3. ฝายจัดหารายได ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพร
สินคาของชุมชนและมหาวิทยาลัยเนื่องในงานราชภัฏวิชาการ
2559
4. มีสินคาของชุมชนและผลิตภัณฑของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่ดาํ เนินการตอเนื่อง เชน ปากกา พวงกุญแจ
นาฬิกา ที่มีตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
5. ยังไมไดดําเนินการประเมินความสําเร็จการพัฒนาสินคา
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โครงการเชิงกลยุทธ
1. โครงการพัฒนาชุมชน
ตนแบบ
2. โครงการบริการ
วิชาการแกสังคม
3. โครงการราชภัฏ
วิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสือ่ สารและการสรางเครือขายการบริการวิชาการ วิชาชีพของมหาวิทยาลัยกับองคกรภายนอก (รอยละ 10)
เปาประสงคที่ 4.1 มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือในดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ (รอยละ 10)
กลยุทธที่ 4.1.1 เสริมสรางระบบและกลไกการสื่อสารและการสรางเครือขายการบริการวิชาการวิชาชีพ (รอยละ 10)
เปาหมาย ผลประเมิน
ผูรวบรวมขอมูล
ที่
ตัวชี้วดั
น้ําหนัก
ผลการการดําเนินงาน
ผูดําเนินการ
2559
และสรุปรายงาน
59
60
10 ระดับความสําเร็จ
6
4
5
4
1. มีการประสานความรวมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ผูอํานวยการ หัวหนาสํานัก
ของเสริมสรางระบบ
ที่รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของหนวยงานภายใน
และกลไกการสือ่ สาร
มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน
2. สํานักฯ ไดจัดกิจกรรมนําเสนอผลงานการประยุกตใชความรู
และการสราง
ใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเครือขายในรูปแบบตาง ๆ
เครือขายการบริการ
รวมกับสํานักประกันคุณภาพ สํานักวิจัยและพัฒนา และสํานัก
วิชาการวิชาชีพ
ศิลปวัฒนธรรม (Best Practice)
3. สํานักฯ ไดมีประชาสัมพันธ เผยแพร หรืออบรมองคความรู
จากการบริการวิชาการตอหนวยงานตาง ๆ และเครือขาย ในรูป
ของจดหมายขาว และประชาสัมพันธออนไลนบนเว็บไซตของ
สํานักฯ อยางตอเนื่อง
4. สํานักฯ ไดติดตามการนําองคความรูจากการบริการวิชาการ
วิชาชีพไปสูการนําไปใชประโยชนของเครือขายดังปรากฏใน
รายงานผลการบริการวิชาการ
5. ยังไมไดดําเนินการประเมินผลการบรรลุเปาหมายของการ
เสริมสรางระบบและกลไกการสื่อสารและการสรางเครือขาย
11 จํานวนเครือขาย
4
2
4
4
มีเครือขายความรวมมือ จํานวน 4 เครือขาย คือ
ความรวมมือกับ
1. องคการบริหารสวนตําบลไตรตรึงษ (โครงการพัฒนาชุมชน
หนวยงานภายนอก
ตนแบบ)
2. องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง (โครงการพัฒนาชุมชน
ตนแบบ)
3. องคการบริหารสวนตําบลทาขุนราม (โครงการพัฒนาชุมชน
ตนแบบ)
4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไตรตรึงษ
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