แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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 ตั้ง ส่ ว นรำชกำรภำยในมหำวิ ทยำลั ย รำชภั ฏ กำแพงเพชรที่ มีฐ ำนะเที ย บเท่ำ คณะ พ.ศ. 2552
ไว้ดังต่อไปนี้
1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
2. สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ซึ่งในโครงสร้ำงสำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีงำนบริกำรวิชำกำรเป็นองค์กรหนึ่งที่มีภำระรับ ผิดชอบงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพของมหำวิทยำลัย 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 ผู้ช่ว ยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ อำจำรย์ประพล จิตคติ นำงวำสนำ
มณีโชติ และนำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ต่อมำมีมติสภำมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2557 ให้จัดตั้งสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ขึ้น ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ และแต่งตั้งผู้อำนวยกำรสำนัก
บริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558 คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี ตระกูล และมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี นิธำกร เป็นรองผู้อำนวยกำรสำนักบริกำร
วิชำกำรและจัดหำรำยได้ ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและท้องถิ่น และอำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ เป็นรองผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ฝ่ำยจัดหำรำยได้

1

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 สานักมีพืนที่เป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคมที่ชัดเจน
S2 สานักมีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมให้พืนที่เป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
S3 สานักมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่หลากหลายในการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม เช่น โรงเรียน รพ.สต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
S4 สานักมีทรัพยากรทีส่ ามารถนามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ส่งผลต่อการให้บริการแก่หน่วยงาน
ภายนอกได้สะดวก ได้แก่ พืนที่ให้เช่าจาหน่ายสินค้า โรงอาหาร หอประชุม สนามกีฬา
สระว่ายนา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ (อาคารนาเพชร) ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ฯ
S5 สานักมีสถานที่ในการรองรับการประชุมระดับชาติและนานาชาติ

จุดอ่อน (Weakness)
W1 สานักมีการประชาสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการและทรัพยากรที่สามารถหารายได้
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการยังไม่ทั่วถึง
W2 สานักมีข้อมูลเชิงลึกของพืนที่เป้าหมายในการให้บริการวิชาการยังไม่เพียงพอ
W3 สานักบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้มีบางกิจกรรมทีไ่ ม่ทากาไร
W4 สานักมีการดาเนินการกากับ ติดตาม ประเมินผล การให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตาม
ระบบและกลไกแต่การประเมินผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคมยังไม่
ชัดเจน
W5 จานวนบุคลากรทีร่ ับผิดชอบงานบริการวิชาการมีไม่เพียงพอกับภาระงาน
W6 บุคลากรมีทักษะในการสร้างสรรค์งานของการบริการวิชาการและจัดหารายได้น้อย
W7 สานักมีการประสานงานกับคณะกรรมการบริการวิชาการและจัดหารายได้ตาม
โครงสร้างของสายงานการบริการวิชาการยังมีประสิทธิภาพน้อย
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โอกาส (Opportunities)
O1 รัฐบาลมีวสิ ัยทัศน์และนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแบบยั่งยืน
ซึ่งเป็นโอกาสในการบริการวิชาการของสานักฯ
O2 รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงจัดสรร
งบประมาณเพิ่มในส่วนนีส่งผลให้สามารถนามาต่อยอดงานบริการวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยได้
O3 สกอ./สมศ. กาหนดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับภารกิจอื่นเป็นตัวชีวัดองค์ประกอบ
ที่สาคัญในการบริการวิชาการที่มีโอกาสพัฒนาให้การบริการวิชาการเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึน
O4 มหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ที่ส่งเสริมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
O5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณให้ทุกโปรแกรมวิชาจัดทาโครงการบริการ
วิชาการในลักษณะ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการ
O6 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร/กิจกรรม การอบรมที่หลากหลาย ทาให้สามารถขยายฐาน
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสนองความต้องการของผู้รับบริการได้มากขึน
O7 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและหน่วยงาน
O8 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรูจ้ ากงานวิจัยที่สามารถนาไปบริการวิชาการในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรอื่น
จานวนมาก
O9 หน่วยงานอื่น ๆภายในมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และ
บุคลากรที่เอือต่อการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และสามารถ
ให้บริการวิชาการนอกสถานที่ได้
O10 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและพร้อมในการให้บริการ
วิชาการจนเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น
O11 ชุมชนท้องถิ่นทังภาครัฐและภาคเอกชนต้องการองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับ
การบริการวิชาการแก่สังคมได้
O12 เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าสามารถทาให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกมี
การประสานงานได้สะดวก รวดเร็วและคล่องตัว
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ภัยคุกคาม (Threats)
T1 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก มีความต้องการรับบริการและความช่วยเหลือ
ในรูปแบบการให้เปล่า
T2 โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ให้แก่มหาวิทยาลัย
T3 ผู้นาชุมชนให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
เป็นหลักก่อน จึงทาให้งบประมาณในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งลดลง
T4 หน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีภารกิจการบริการวิชาการเข้ามาแข่งขัน
T5 หน่วยงานภายนอกขาดข้อมูลสารสนเทศแหล่งทรัพยากรการให้บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
T6 ความทันสมัยของเทคโนโลยีทาให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการขององค์กร
ในชุมชนท้องถิ่นได้ง่าย จึงทาให้มีความต้องการการรับบริการวิชาการลดลง
T7 สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวทาให้รายได้ของชุมชนลดลง
ประชาชนจึงให้ความสนใจการบริการวิชาการลดลงเนื่องจากต้องประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้
T8 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินไม่เอือต่อการบริการวิชาการและการจัดหารายได้ในเชิงธุรกิจ

ส่วนที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักบริการวิชาการ
แผนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1. การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ
และจัดหารายได้

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิน่

2. การหนุนเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน
มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

3. การยกระดับความสามารถของกาลัง
แรงงานและผู้สูงวัยในท้องถิ่น
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วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

พันธกิจ (Mission)
1. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม
2. บริหารและจัดหารายได้จากทรัพยากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการและจัดหารายได้
2. การหนุนเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. การยกระดับความสามารถของกาลังแรงงานและผู้สูงวัยในท้องถิ่น

เป้าประสงค์ (Goals)
1. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มีการบริการวิชาการและจัดหารายได้ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสู่ Thailand 4.0
2. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ กาลังแรงงาน และผู้สูงวัยในท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การบริหาร
จัดการการให้บริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้

เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1.1 สานักบริการ 1.1.1 เสริมสร้าง
วิชาการและ
ศักยภาพการบริการ
จัดหารายได้มีการ วิชาการแก่สังคม
บริการวิชาการ
และจัดหารายได้
ทีย่ ึดหลัก
ธรรมาภิบาลมุ่งสู่
Thailand 4.0

1.1.2 พัฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนาการบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้อย่างมืออาชีพ
1.1.3 หนุนนาระบบ
การบูรณาการบริการ
วิชาการกับพันธกิจอื่น
มหาวิทยาลัยและการ
นาองค์ความรู้ด้านการ
บริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการ
แก่สังคม (ระดับหน่วยงาน)
2. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการรายได้จากการทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัย
3. ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการจัดหารายได้

6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
7. ร้อยละบุคลากรที่จดั ทาคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมใน
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
9. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณากับพันธกิจ และ
มีการวางแผนหรือแนวทางที่จะนาไปใช้ประโยชน์
(ระดับมหาวิทยาลัย)
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โครงการ
1) โครงการบริหารสานักงาน
2) โครงการสารวจความต้องการบริการวิชาการ
3) โครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ
4) โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
5) โครงการจัดหารายได้
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารนาเพชร)
- หน่วยบริการห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ
- หน่วยบริการชุดครุยปริญญา
- ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
- โรงอาหารและบริหารพืนที่เพือ่ ประกอบธุรกิจ
- นาดื่มเพชรราชภัฏ
6) โครงการพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรม เตรียมความพร้อมบุคลากรภายใน
- กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมอย่างมืออาชีพ (Smart
Professional)
7) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
1.1.4 พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ

ตัวชี้วัด
10. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

2. การหนุนเสริม
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน
3. การยกระดับ
ความสามารถของ
กาลังแรงงานและ
ผู้สูงวัยในท้องถิ่น

2.1 สานัก
บริการวิชาการ
และจัดหารายได้
เพิ่มขีดความ
สามารถของ
ผู้ประกอบการ
กาลังแรงงาน
และผูส้ ูงวัยใน
ท้องถิ่น

2.1.1 เสริมสร้างชุมชน
ต้นแบบให้มีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
2.1.2 พัฒนาหลักสูตร
ระยะสัน

11. จานวนชุมชน/ประเด็นทีไ่ ด้รับการชีนาแก้ไขปัญหาจากนวัตกรรม
ที่สร้างสรรค์ (ระดับมหาวิทยาลัย)
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการบริการวิชาการ
13. ร้อยละของกาลังแรงงานและผู้สูงวัยกลุม่ เป้าหมายได้รับการพัฒนา 7) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
(ระดับมหาวิทยาลัย)
8) โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ด้านช่างไฟฟ้า)
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โครงการ
1) โครงการบริหารสานักงาน
- กิจกรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ท้องถิ่น
ชุมชน สถานประกอบการในการ พัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
- กิจกรรม ประชาสัมพันธ์พัฒนาหลักสูตรระยะสัน
7) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)
เป้าประสงค์
1.1 สานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้มีบริการ
วิชาการและจัดหารายได้
ที่มุ่งสู่ Thailand 4.0
ยึดหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
1 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
(ระดับหน่วยงาน)
2 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการรายได้จากการทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัย
3 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการจัดหารายได้
6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการพัฒนา
7 ร้อยละบุคลากรที่จัดทาคูม่ ือหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
8 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
9 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณากับพันธกิจ และมีการวางแผน
หรือแนวทางที่จะนาไปใช้ประโยชน์ (ระดับมหาวิทยาลัย)
10 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
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2561
2562
ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้
4 ข้อ
4 ข้อ
ปฏิบัติได้ ปฏิบัตไิ ด้
4 ข้อ
4 ข้อ
4.00
4.00
คะแนน คะแนน
4.00
4.00
คะแนน คะแนน
3.50
3.50
คะแนน คะแนน
ร้อยละ ร้อยละ
80
80
ร้อยละ
ร้อยละ
80
80
ร้อยละ
ร้อยละ
50
50
ร้อยละ
ร้อยละ
40
40
4
4
เครือข่าย เครือข่าย

เป้าหมาย (Target)
2563
2564
ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้
4 ข้อ
4 ข้อ
ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้
4 ข้อ
4 ข้อ
4.00
4.00
คะแนน คะแนน
4.10
4.10
คะแนน คะแนน
3.50
3.50
คะแนน คะแนน
ร้อยละ ร้อยละ
80
80
ร้อยละ ร้อยละ
80
80
ร้อยละ ร้อยละ
60
60
ร้อยละ ร้อยละ
50
50
5
6
เครือข่าย เครือข่าย

2565
61-65
ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้
4 ข้อ
4 ข้อ
ปฏิบัติได้ ปฏิบัตไิ ด้
4 ข้อ
4 ข้อ
4.00
4.00
คะแนน คะแนน
4.20
4.20
คะแนน คะแนน
3.50
3.50
คะแนน คะแนน
ร้อยละ ร้อยละ
80
80
ร้อยละ ร้อยละ
80
80
ร้อยละ ร้อยละ
60
60
ร้อยละ ร้อยละ
50
40
7
7
เครือข่าย เครือข่าย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2.1 สานักบริการวิชาการและ 11 จานวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชีนา แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึน
จัดหารายได้เพิ่มขีดความสามารถ
(ระดับมหาวิทยาลัย)
ของผู้ประกอบการ กาลังแรงงาน
และผูส้ ูงวัยในท้องถิ่น
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการบริการวิชาการ
13 ร้อยละกาลังแรงงานและผูส้ ูงวัยกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา (ระดับมหาวิทยาลัย)
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2561
2
ชุมชน/
ประเด็น
3.50
คะแนน
ร้อยละ
10

2562
3
ชุมชน/
ประเด็น
3.50
คะแนน
ร้อยละ
15

เป้าหมาย (Target)
2563
2564
2565
4
5
6
ชุมชน/ ชุมชน/ ชุมชน/
ประเด็น ประเด็น ประเด็น
3.50
3.50
3.50
คะแนน คะแนน คะแนน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
20
25
30

61-65
6
ชุมชน/
ประเด็น
3.50
คะแนน
ร้อยละ
30

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าประสงค์
1.1 สานักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้มีบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้ทมี่ ุ่งสู่
Thailand 4.0
ยึดหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
1 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
ศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
2 ระดับความสาเร็จของการบริหาร
จัดการรายได้จากการทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัย
3 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล

น้าหนัก เป้าหมาย
ข้อมูลพืน้ ฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
(%)
2561 2558 2559 2560
1
2
3
4
5
ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
5
4
4
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
4 ข้อ
ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
5
- ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้
4 ข้อ 3 ข้อ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
3 ข้อ
5

4.00
คะแนน

-

4 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน
5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน
การจัดหารายได้

5

4.00
คะแนน

-

5

3.50
คะแนน

-

6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ได้รับการพัฒนา
7 ร้อยละบุคลากรที่จัดทาคูม่ ือหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
8 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

5
3
2

-

N/A

2.50
คะแนน

3.00
คะแนน

3.50
คะแนน

4.00
คะแนน

4.50
คะแนน

4.755 4.78
2.50
คะแนน คะแนน คะแนน

3.00
คะแนน

3.50
คะแนน

4.00
คะแนน

4.50
คะแนน

-

4.78 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00-4.49 4.50
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ขึนไป

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วดั

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
ฝ่ายจัดหารายได้
ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการวิชาการ
และฝ่ายจัดหารายได้
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการวิชาการ
และฝ่ายจัดหารายได้
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
ฝ่ายจัดหารายได้

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
60
80
100
60
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
60
60
80
60

ร้อยละ
70
ร้อยละ
70

ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ร้อยละ
90
ร้อยละ
90

ร้อยละ ผู้อานวยการ
100
ร้อยละ ผู้อานวยการ
100

หัวหน้าสานัก

ร้อยละ
50

ร้อยละ
45

ร้อยละ
50

ร้อยละ
55

ร้อยละ ผู้อานวยการ
60

หัวหน้าสานัก

-

-

ร้อยละ ร้อยละ
100
40
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หัวหน้าสานัก

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

9 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณากับพันธกิจ และมีการ
วางแผนหรือแนวทางที่จะนาไปใช้
ประโยชน์ (ระดับมหาวิทยาลัย)
10 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
2.1 สานักบริการ
11 จานวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชีนา
วิชาการและจัดหา
แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
รายได้เพิ่มขีด
ขึน (ระดับมหาวิทยาลัย)
ความสามารถของ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน
ผู้ประกอบการ กาลัง
การบริการวิชาการ
แรงงาน และผูส้ ูงวัย
ในท้องถิ่น
13 ร้อยละกาลังแรงงานและผูส้ ูงวัย
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
(ระดับมหาวิทยาลัย)

น้าหนัก เป้าหมาย
ข้อมูลพืน้ ฐาน
(%)
2561 2558 2559 2560
1
5
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ
40
95.24
30
5

4

4

5

5
-

เครือข่าย

5

2 ชุมชน/
ประเด็น

-

-

5

3.50
คะแนน

-

-

ร้อยละ 10

-

5

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
35
40
45

ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วดั
5
ร้อยละ ผู้อานวยการ
50

1
2
3
4
5
ผู้อานวยการ
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
0
1
2
3
4
ผู้อานวยการ

ชุมชน/ ชุมชน/ ชุมชน/ ชุมชน/ ชุมชน/
ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น ประเด็น

4.40 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00-4.49 4.50
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
-
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ร้อยละ
1

ร้อยละ
5

ร้อยละ
10

ร้อยละ
15

ร้อยละ
20

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการวิชาการ
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการวิชาการ
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการวิชาการ

ขึนไป

-

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด และประเด็นการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าประสงค์
1.1 สานักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้มีบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้ทมี่ ุ่งสู่
Thailand 4.0
ยึดหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
1 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
ศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
(ระดับหน่วยงาน)

2 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการ
รายได้จากการทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัย
3 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน
5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน
การจัดหารายได้
6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ได้รับการพัฒนา
7 ร้อยละบุคลากรที่จัดทาคูม่ ือหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ประเด็นการประเมิน
1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การสร้างเสริมศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การพัฒนาหลักสูตรระยะสัน
การพัฒนาบุคลากรด้านการบริการวิชาการ การจัดเตรียมความพร้อมวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ในการให้บริการวิชาการ เป็นต้น
2. มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
3. มีการจัดกิจกรรมการสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
4. มีการติดตามและประเมินกิจกรรมการสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
5. มีการนาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงการให้บริการวิชาการ
1. มีการจัดทาแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการรายได้
2. มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. มีกิจกรรมที่จดั หารายได้จากทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
4. มีการประเมินความสาเร็จของจัดการรายได้
ใช้คะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โดยคณะผู้ประเมินที่มาจากการ
แต่งตังโดยสภามหาวิทยาลัย โดยใช้บัญญัตไิ ตรยางศ์เปรียบเทียบคะแนน กาหนดให้ 100 เท่ากับ 5
ใช้ผลการประเมินตามตัวบ่งชีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านการตรวจประเมิน
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ใช้ผลคะแนนจากการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องประชุม
คานวณจากจานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู/้ ประสบการณ์ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน
เปรียบเทียบกับจานวนบุคลากรสายสนับสนุนทังหมด โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เปรียบเทียบคะแนน กาหนดให้ 100
เท่ากับ 5
คานวณจากจานวนบุคลกรสายสนับสนุนที่มีการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานหรือแนวปฏิบตั ิที่ดีหรือนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเปรียบเทียบกับจานวนบุคลากรสายสนับสนุนทังหมด
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เป้าประสงค์

2.1 สานักบริการ
วิชาการและจัดหา
รายได้เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการ กาลัง
แรงงาน และผูส้ ูงวัย
ในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
8 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
9 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณากับพันธกิจ และมีการวางแผน
หรือแนวทางที่จะนาไปใช้ประโยชน์
(ระดับมหาวิทยาลัย)
10 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
11 จานวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชีนา
แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึน
(ระดับมหาวิทยาลัย)

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน
การบริการวิชาการ
13 ร้อยละกาลังแรงงานและผูส้ ูงวัย
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
(ระดับมหาวิทยาลัย)

ประเด็นการประเมิน
คานวณจากจานวนบุคลกรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทักษะและการสื่อสารภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับจานวน
บุคลากรสายสนับสนุนทังหมด
คานวณจากจานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณากับพันธกิจ และมีการวางแผนหรือแนวทางทีจ่ ะนาไปใช้
ประโยชน์เปรียบเทียบกับจานวนโครงการบริการวิชาการทังหมดทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณในปีนนๆ
ั
คานวณจากจานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
คานวณจากจานวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชีนา แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมทีส่ ร้างสรรค์ขึน โดยชุมชน/ประเด็นต้อง
ผ่านกระบวนการดังต่อไปนี
ข้อ 1 : มีการกาหนดประเด็นปัญหาหรือการพัฒนาพืนที่/ชุมชนเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ข้อ 2 : มีการจัดทาโครงการบริการวิชาการโดยระบุองค์ความรู้ที่ใช้ในการดาเนินงานให้ชัดเจน
ข้อ 3 : มีการสร้างนวัตกรรมที่จะนาไปแก้ปญ
ั หาหรือพัฒนาพืนที่/ชุมชนเป้าหมาย
ข้อ 4 : ชุมชนมีการนาความรู้หรือนวัตกรรมที่สร้างขึนไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 5 : มีการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยสามารถประเมินความสาเร็จได้อย่างชัดเจน เช่น ชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน
หรือมีการต่อยอดสินค้า สินค้าได้รบั รางวัล ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นทีร่ ู้จกั จากภายนอก
ใช้ผลคะแนนจากการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
คานวณจากจานวนกาลังแรงงานและผูส้ ูงวัยกลุม่ เป้าหมายได้รบั การพัฒนา เปรียบเทียบกับจานวนกาลังแรงงานและ
ผู้สูงวัยกลุม่ เป้าหมายทังหมด
หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กาลังแรงงานและผูส้ ูงวัยที่อยู่ในพืนที่ชุมชนต้นแบบ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดในปี
2561 ได้แก่ ชุมชนตาบลท่าขุนราม จังหวัดกาแพงเพชร
- กาลังแรงงาน หมายถึง ผู้ที่มีอายุตังแต่ 15-60 ปี
- ผู้สูงวัย หมายถึง ผู้ที่มีอายุตังแต่ 60 ปี ขึนไป
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และหน่วยงานรับผิดชอบ
เป้าประสงค์
1.1 สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มีการ
บริการวิชาการและจัดหารายได้ที่ยึดหลักธรรมา
ภิบาล และมุ่งสู่ Thailand 4.0

2.1 สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้เพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการ กาลังแรงงาน
และผู้สูงวัยในท้องถิ่น

กลยุทธ์
1.1.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคมและการ
จัดหารายได้
1.1.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการและจัดหา
รายได้อย่างมืออาชีพ
1.1.3 ส่งเสริมระบบการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น
มหาวิทยาลัยและการนาองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์
1.1.4 พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
2.1.1 เสริมสร้างชุมชนต้นแบบให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
2.1.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสัน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ฝ่ายบริการวิชาการ
สานักงานสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
สานักงานสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ฝ่ายบริการวิชาการ
สานักงานสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ฝ่ายบริการวิชาการ
สานักงานสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ฝ่ายจัดหารายได้
สานักงานสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ฝ่ายจัดหารายได้

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
1. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม

1. การบริหารจัดการการให้บริการ
วิชาการและจัดหารายได้

2. บริหารและจัดหารายได้จากทรัพยากร

2. การหนุนเสริมความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

2.1 สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้เพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการ กาลังแรงงาน และผูส้ ูงวัยในท้องถิ่น

1.1 สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มีการบริการวิชาการ
และจัดหารายได้ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสู่ Thailand 4.0

กลยุทธ์

1.1.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
บริการวิชาการ
แก่สังคมและการ
จัดหารายได้

1.1.2 พัฒนา
บุคลากรเพื่อ
พัฒนาการบริการ
วิชาการและ
จัดหารายได้อย่าง
มืออาชีพ

ตัวชี้วัด

ตัวชีวัดที่ 1-5

ตัวชีวัดที่ 6-8

มาตรการ

6 มาตรการ

4 มาตรการ

3. การยกระดับความสามารถของกาลัง
แรงงานและผูส้ ูงวัยในท้องถิ่น

1.1.4 พัฒนา
คุณภาพการ
บริการวิชาการ

2.1.1. เสริมสร้าง
ชุมชนต้นแบบให้
มีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้

2.1.2 พัฒนา
หลักสูตรระยะสัน

(8 มาตรการ)
ตัวชีวัดที่ 9

ตัวชีวัดที่ 10

ตัวชีวัดที่ 11-12

ตัวชีวัดที่ 13

2 มาตรการ

2 มาตรการ

5 มาตรการ

2 มาตรการ

1.1.3 ส่งเสริมระบบ
การบูรณาการบริการ
วิชาการกับพันธกิจอื่น
มหาวิทยาลัยและการนา
องค์ความรู้ด้านการ
บริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์
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ส่วนที่ 4 : โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ประจาปีงบประมาณ 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การบริหารจัดการการ
ให้บริการวิชาการและจัดหา
รายได้
2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างรายได้

โครงการ/กิจกรรม

บ.กศ.
40,000
42,000
-

1. โครงการบริหารสานักงาน
2. โครงการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
3. โครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ
4. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
5. โครงการจัดหารายได้
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารนาเพชร)
- หน่วยบริการห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ
- หน่วยบริการชุดครุยปริญญา
- ร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์
- โรงอาหารและบริหารพืนที่เพื่อประกอบธุรกิจ
- นาดื่มเพชรราชภัฏ
6. โครงการพัฒนาบุคลากร
7. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
8. โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ด้านช่างไฟฟ้า)
รวมทั้งสิ้น

40,000
-
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แหล่งงบ
กศ.บป. บัณฑิตศึกษา
-

-

-

แผ่นดิน

รวม

30,000
60,000
-

40,000
30,000
60,000
42,000
-

1,472,000
120,000

40,000
1,472,000
120,000
1,804,000

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 พ.ศ. 2561
ครังที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2561
ครังที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2561
ครังที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
ครังที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2561
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ภาคผนวก
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แผนที่กลยุทธ์ สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
วิสัยทัศน์ : สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการการให้บริการวิชาการและจัดหารายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การหนุนเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับความสามารถของกาลังแรงงานและผู้สูงวัยในท้องถิ่น

มิติด้าน
ประสิทธิผล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้

ลดปัจจัยเสีย่ งของชุมชน

มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึน

ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึน

กาลังแรงงานและผู้สูงวัย
ในท้องถิ่นมีรายได้เพิม่ ขึน

มิติด้าน
คุณภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
ความสะดวกและยอมรับ
มหาวิทยาลัย

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการวิชาการ
และจัดหารายได้

ชุมชนได้รับการพัฒนาและ
นาความรูไ้ ปต่อยอด

เครือข่ายเกิดความร่วมมือ
และมีการบูรณาการงานร่วมกัน

มิติด้าน
พัฒนาองค์กร

มิติด้าน
ประสิทธิภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ

พัฒนาระบบกลไกการจัดหา
รายได้

ติดตามและ
ประเมินผล

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- การบริการวิชาการ
- การจัดหารายได้
- กฎ ระเบียบ
- การประชาสัมพันธ์
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พัฒนาการบริการวิชาการ
ร่วมกับ คณะ/ศูนย์/สานัก

พัฒนาภาพลักษณ์
ขององค์กร

พัฒนาหลักสูตรระยะสัน

พัฒนาฐานข้อมูล
- การบริการวิชาการ
- ทรัพยากรในการก่อให้เกิดรายได้

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ยุทธศาสตร์
ชาติ

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

สร้างโอกาส
ทางการศึกษา

หลักสูตรและ
กระบวนการ
เรียนรู้

ยุทธศาสตร์
สกอ.

การเพิ่ม
โอกาส
ทางการศึกษา

การพัฒนา
สถานศึกษา
และองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์
สานักฯ
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ระบบตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา

การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมลา และสร้างการเติบโตจากภายใน

ระบบการ
บริหารจัดการ

การปรับตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก

ระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

การบริหารจัดการ
กลยุทธ์ของ
กระทรวง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

ระบบงบประมาณและ
ทรัพยากร
เพื่อการศึกษา

การพัฒนาเทคโนโลยี
และเครื่องมืออุปกรณ์

การวิจยั เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

การส่งเสริม
การมีงานทา

การถ่ายทอด
องค์ความรู้

การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคมท้องถิ่น

การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย
ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการ
วิชาการและการจัดหารายได้
นวัตกรรม

รายการ
ค่าดาเนินการ
ภาครัฐ

การหนุนเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนนวัตกรรม
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การยกระดับความสามารถของกาลังแรงงาน
และผูส้ ูงวัยในท้องถิ่น

