ก
บทสรุปผู้บริหาร
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ เป็นส่วนงำนรำชกำรภำยในที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 19
กุมภำพันธ์ 2559 โดยสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรให้บริกำรวิชำกำร
แก่สังคม ปัจจุบันสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ มีบุคลำกรรวมทั้งสิ้น 23 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหำรและอำจำรย์ จำนวน 3 คน พนักงำนสำยสนับสนุนและนักกำรภำรโรง จำนวน 20 คน
1. ผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 ตำม
ภำรกิจของหน่วยงำน ดังนี้
1.1 กำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ แก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
1.1.1 โครงกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบ ได้แก่
1.1.1.1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรเลี้ยงโคขุน” วันที่ 25-26 พฤศจิกำยน 2558
ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดี คะแนนเฉลี่ย 4.20
1.1.1.2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรทำดอกไม้จันท์” วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2559
ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหลวง จ.กำแพงเพชร มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.49
1.1.1.3 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรขยำยพันธุ์พืช” วันที่ 16-17 กุมภำพันธ์
2559 ณ หมู่ 2 และหมู่ 4 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.50
1.1.1.4 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรคำนวณสูตรอำหำรสำหรับโคขุน” วันที่ 10
มีนำคม 2559 ณ อำคำรเอนกประสงค์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต.หนองหลวง อ.ลำนกระบือ จ.
กำแพงเพชร มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.49
1.1.2 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
1.1.2.1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรขยำยพันธุ์พืชผักสวนครัว” วันที่ 27
มกรำคม 2559 ณ อำคำรเอนกประสงค์หมู่ที่ 10 ต.ท่ำขุนรำม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร มีผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.50
1.1.2.2 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย มีกำรดำเนินงำนทั้งสิ้น 174 หน่วยงำน
1.1.2.3 กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรวิชำกำร ตำมมิติที่ 2 มีกำร
ดำเนินงำนทั้งสิ้น 57 หน่วยงำน
1.2 บูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำรกับพันธกิจอื่นของมหำวิทยำลัย มีกำรดำเนินกำร ดังนี้
1.2.1 จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรกำรวิจัย
บริกำรวิชำกำร หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้กับอำจำรย์และบุคลำกรที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย ของคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.รัชนี นิธำกร และผศ.ชำลี ตระกูล เป็นวิทยำกร
1.2.2 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรกำรวิจัย บริกำร
วิชำกำร หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับอำจำรย์และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับงำนบริกำรวิชำกำร โดย
ผศ.ดร.ดร.เรขำ อรัญวงศ์ มำเป็นวิทยำกร

ข
1.3 บริหำรและจัดหำรำยได้จำกทรัพยำกร
1.3.1 กำรพัฒนำโรงอำหำร
1.3.2 กำรเช่ำและสั่งซื้อชุดครุยปริญญำ
1.3.3 กำรบริหำรอำคำรน้ำเพชร
1.3.4 กำรเช่ำห้องประชุม และกำรเช่ำพื้นที่
1.3.5 กำรบริหำรกิจกรรมร้ำนค้ำสหกรณ์
1.3.6 กำรบริหำรโรงน้ำดื่ม
1.4 เผยแพร่องค์ควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำร
มีกำรนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรจัดกำรควำมรู้ และจำกแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำร
บูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยมำสู่มำสู่กำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น โดยมีกำรจัดกิจกรรมกำรนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน สำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงำนอธิกำรบดี
และสถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้กำหนดแผนกลยุทธ์(พ.ศ.2556-2560) ประกอบด้วย
4 ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 เป้ำประสงค์ 7 กลยุทธ์ และ 11 ตัวชี้วัด จำกกำรนำแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติใน
ปี 2559 สำนักฯ ได้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ของตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ
สำนักฯ โดยมีผลกำรประเมิน โดยในรอบ 9 เดือนนี้ สำนักสำมำรถดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด
ได้ 9 ตัว และไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร 1 ตัวชี้วัด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จของเสริมสร้ำงศักยภำพกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม
จำนวนระบบ/กลไกบริกำรวิชำกำรวิชำชีพแก่ชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม
ระดับควำมสำเร็จของพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรและ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำกำรบริกำร
วิชำกำรอย่ำงมืออำชีพ
ระดับควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำรบริกำรวิชำกำรกับ
พันธกิจอื่นมหำวิทยำลัยและกำรนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำร 1 โปรแกรม 1
บริกำรวิชำกำรที่บรรลุเป้ำหมำย
ระดับควำมสำเร็จของกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับควำมสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกกำร
ทรัพยำกรภำยในมหำวิทยำลัย
ระดับควำมสำเร็จของกำรปรับกระบวนกำรกำรบริหำร
จัดกำรจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย
ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำสินค้ำของชุมชนและ
มหำวิทยำลัย
ระดับควำมสำเร็จของเสริมสร้ำงระบบและกลไกกำร
สื่อสำรและกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรวิชำชีพ
จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก

แผน
4

ผล
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

5

5

บรรลุ

4

4

บรรลุ

4

3

ไม่บรรลุ

ร้อยละ 50

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

4

ร้อยละ
100
4

4

4

บรรลุ

4

4

บรรลุ

4

4

บรรลุ

4

4

บรรลุ

2

5

บรรลุ

บรรลุ

ค
2. กำรพัฒนำบุคลำกร
กิจกรรม/เรื่อง
เข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำยพิเศษ
“กำรเสริมสร้ำง ธรรมำภิบำลใน
องค์กำรภำครัฐ”

วัน/เดือน/ปี
27 พฤศจิกำยน 2558

สถานที่
ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ชั้น 3
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เข้ำร่วมโครงกำรอบรม
เชิง 13-14 มกรำคม 2559
ปฏิบัติกำร แนวคิดและกรอบของ
เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำร
ดำเนินกำร ที่เป็นเลิศ (EdPEx) และ
กำรจัดทำโครงร่ำงองค์กร (OP)
ศึกษำดูงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรและ 29 กุมภำพันธ์ 2559 จัดหำรำยได้
1 มีนำคม 2559

ห้องประชุมทองกวำว ชั้น 2
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่ำงกรอบ
23 พฤษภำคม 2559
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
ปี 2561-2565

ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ชั้น 3
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
28 ตุลำคม 2558
พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
“กำรปฐมนิเทศ พนักงำน
มหำวิทยำลัย และพนักงำน
รำชกำร”

ห้องประชุมทองกวำว ชั้น 2
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ และมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสวนสุนันทำ

ผู้เข้าร่วมอบรม
นำงวำสนำ มณีโชติ
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี
นำยขวัญ พิกุลทอง
น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์
นำงวำสนำ มณีโชติ
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

นำงวำสนำ มณีโชติ
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี
นำยขวัญ พิกุลทอง
น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์
นำงวำสนำ มณีโชติ
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี
นำยขวัญ พิกุลทอง
น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์
นำยขวัญ พิกุลทอง

3. กำรบริหำรงบประมำณ
สำนักได้รับงบประมำณบริหำรงำนประจำปีงบประมำณ 2558 ดังนี้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
455,000 บำท
งบประมำณที่ใช้
354,923 บำท
สำนักฯ ใช้งบประมำณดำเนินกำรโครงกำร ตำมพันธกิจ ดังนี้
ชื่อโครงการ

งบประมาณ งบประมาณ
จัดสรร
ที่ใช้

1. โครงกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้ำนงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
2. กำรนำเสนอผลงำนบริกำรวิชำกำรและประเมินโครงกำรบริกำรวิชำกำร
3. โครงกำรประสำนงำนและให้บริกำรวิชำกำร
4. โครงกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบ
5. โครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน เพื่อพัฒนำศักยภำพของคนในท้องถิ่น

50,000
100,000
100,000
100,000
70,000

19,930
52,140
92,746
88,951
66,156

6. โครงกำรสำรวจควำมต้องกำรบริกำรวิชำกำร

35,000

35,000

455,000

354,923

รวม

ง
สำนักได้รับงบประมำณบริหำรงำนประจำปีงบประมำณ 2559 ดังนี้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
548,900 บำท
เงินบำรุงกำรศึกษำ
200,000 บำท
รวมทั้งสิ้น
748,900 บำท
งบประมำณที่ใช้
383,647 บำท
ชื่อโครงการ
โครงกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21
โครงกำรสำรวจควำมต้องกำรรับบริกำรวิชำกำร
โครงกำรสำรสนเทศงำนบริกำรวิชำกำร
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
โครงกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบ
โครงกำรนำเสนอผลงำนบริกำรวิชำกำร
โครงกำรรำชภัฏวิชำกำร
โครงกำรบริหำรสำนักงำน
โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่บูรณำกำรกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร หรือ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รวม

งบประมาณ งบประมาณ
จัดสรร
ที่ใช้
170,000
0
50,000
50,000
15,000
2,600
83,900
33,450
40,000
15,705
100,000
91,000
70,000
64,736
20,000
19,920
22,000
16,386
78,000
76,000
100,000
13,850
748,900

383,647

4. ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินกำร
4.1 ด้ำนบุคลำกร
ปัญหำ
1) สำนักงำนมีควำมจำเป็นต้องใช้บุคลำกรเฉพำะทำง เพื่อปฏิบัติงำนและให้บริกำรด้ำน
สำรสนเทศ ทั้งด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรจัดหำรำยได้ ซึ่งขณะนี้ตำแหน่งงำนของบุคลำกร
สำบสนับสนุน ที่เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำรเฉพำะทำงมีน้อย
2) ควำมถนัดและควำมชำนำญของบุคลำกรประจำสำนักฯ ต่องำนของสำนักฯ ยังมีน้อย
แนวทำงแก้ไข
1) จัดหำบุคลำกรด้ำนบุคลำกร สำนักงำนมีควำมจำเป็นต้องใช้บุคลำกรเฉพำะทำง เพื่อ
ปฏิบัติงำนและให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศ มำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
2) จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรสอนงำน และกำรศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำงำน ให้
สนองกับพันธกิจของสำนักฯ

จ
4.2 ด้ำนกำรดำเนินงำนโครงกำรของสำนัก
ปัญหำ
กำรดำเนินงำนโครงกำรในปี 2558 มหำวิทยำลัยมีกำรกำหนดนโยบำยให้เร่งกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณแผ่นดินให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 2 แต่กิจกรรมบำงกิจกรรมยังต้องดำเนินกำรสืบเนื่องใน
ไตรมำสที่ 3 และ 4 จึงอำจมีผลต่อกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
แนวทำงแก้ไข
ให้ผู้รับผิดชอบติดต่อกับกองนโยบำยและแผน และฝ่ำยกำรเงิน เพื่อจัดระบบกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
4.3 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
ปัญหำ
กำรดำเนินกำรประชำสัมพันธ์งำนของสำนักฯ ยังมีประสิทธิภำพต่ำ
แนวทำงแก้ไข
1) ขยำยช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ โดยเพิ่มจดหมำยข่ำวออนไลน์ กำรนำเสนอกิจกรรม
กำรดำเนินงำนโครงกำ/กิจกรรม บนเว็บไซต์
2) มอบหมำยบุคลำกรรับผิดชอบกำรประชำสัมพันธ์โดยตรง
5. ผลงำนเด่นในรอบปี
5.1 กำรจัดทำคู่มือบริกำรวิชำกำร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ คู่มือบริกำรวิชำกำรฉบับประชำชน
และคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
5.2 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
กำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย และกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรวิชำกำร ตำมมิติที่ 2
6. จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
6.1 จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
6.1.1 มีกำรบริหำรโดยหลักธรรมภิบำลโปร่งใสตรวจสอบและยึดระเบียบ
6.1.2 ควรติดตำมกำรใช้ประโยชน์จำกกำรอบรมให้เห็นอย่ำงชัดเจน เช่น กำรจัดทำ
รำยงำนสรุปผลกำรนำไปใช้ประโยชน์ในงำนปกติ
6.1.3 ควรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) เป็นระยะ
เพือ่ ให้บุคลำกรที่เข้ำมำทำงำนใหม่มีประสบกำรณ์ในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
6.1.4 มีกำรจัดทำรูปแบบกำรรำยงำนผลบทที่ 1-5 ให้ทุกกลุ่มได้ดูเป็นแบบอย่ำง
6.2 จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
6.2.1 ควรมีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์โดยกำรลงนำมคำรับรองกับหัวหน้ำสำนักงำน
6.2.2 บุคลำกรแต่ละหน่วยงำนมีน้อยส่งผลกระทบระบบบริหำรจัดกำรในกรณีที่เร่งด่วน
ฉุกเฉิน
6.2.3 สำนักฯต้องศึกษำระเบียบข้อบังคับในงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร และด้ำนกำร
จัดหำรำยได้ให้ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจำกงำนนี้เกี่ยวข้องกับกำรเงิน กำรจัดทำบัญชี ควำมโปร่งใสที่สำมำรถ
ตรวจสอบได้ รวมไปถึงกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนต่ำง ๆ นอกจำกนี้ยังเกี่ยวกับผลรวมถึงข้อ
กฎหมำยที่สัมพันธ์ เช่น กำรเสียภำษีรำยได้ของกิจกรรมกำรจัดหำรำยได้ ได้แก่ โรงแรมน้ำเพชร ร้ำนค้ำ
สหกรณ์ กำรให้สินเชื่อ เป็นต้น เพื่อช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร

ฉ
7. กำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรกำรประเมินสำนักบริกำรวิชำกำรและ
จัดหำรำยได้
ข้อเสนอแนะ
1. ตัวบ่งชี้ที่มีกำรดำเนินงำนให้เขียนเป็นรำยงำน จำนวน 1 เล่ม
2. ให้ดำเนินกำรจัดทำควำมเสี่ยง ควบคุมภำยใน ระเบียบกำรเงิน
ของจัดหำรำยได้ และจัดทำประกำศเพื่อรองรับระเบียบ

การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
โครงกำรบริหำรสำนักงำน ใน
กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในและ
บริหำรควำมเสี่ยง
โครงกำรบริหำรสำนักงำน

3. แผนกลยุทธ์ต้องอนุมัตโิ ดยผู้บริหำรระดับสถำบัน (กบ.) ,
กรรมกำรประจำสำนัก และกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย โดยให้ใส่
หน้ำปกว่ำประชุมวันที่เท่ำไร
4. ร้อยละของระบบกลไกให้เปลีย่ นเป็นจำนวน (ประเด็น
ได้เปลี่ยนแปลงในแผนกลยุทธ์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2)
5. ให้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำให้คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรในกำรประชุม
ประจำสำนักดู
คณะกรรมกำรประจำสำนักอย่ำง
สม่ำเสมอ ดังแสดงในรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักฯ
6. โครงกำรศตวรรษที่ 21 ให้นำไปใส่ในกำรบูรณำกำร
ดำเนินกำรแล้วในโครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
บูรณำกำรกำรวิจยั บริกำรวิชำกำร
หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. สัดส่วนของรำยได้ที่เพิม่ ขึ้นให้นำไปใส่ในแผนกลยุทธ์ ในส่วน
พันธกิจที่ 3
8. กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้เพิ่มกำรติดตำมเป็น 4 ครั้ง โดย รำยงำนไตรมำส จำนวน 4 ครั้ง
ติดตำมทุกไตรมำส

ช
รำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้เป็นกำรประเมินตนเองในรอบปีกำรศึกษำ 2558 โดยเริ่มตั้งแต่
1 สิงหำคม 2558 – 31 พฤษภำคม 2559 จำนวน 9 ตัวชี้วัด ได้ผลกำรดำเนินงำนเท่ำกับ 5.00
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
กระบวนกำรพัฒนำ
แผน และภำวะผู้นำ
ของผู้บริหำร
องค์ประกอบที่ 2
กำรบริหำรจัดกำร

องค์ประกอบที่ 3
กำรดำเนินงำนตำม
พันธกิจและจุดเน้น
ของหน่วยงำน

ตัวบ่งชี้

คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภำวะผู้นำของผู้บริหำร
ทุกระดับของหน่วยงำน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 บุคลำกรสำยสนับสนุน
ได้รับกำรพัฒนำ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่
องค์กรกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบบริหำรงำน
คุณภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกบริกำร
วิชำกำรในลักษณะหำรำยได้

5
5

รวมค่าคะแนน
ผลการประเมินตนเอง

5
5
5
5
5
5

5

45/9
5.00

หมายเหตุ

