รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ครั้งที่ 2/2559
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
----------------------------------------------------------------รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล
ประธาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร
รองประธาน
3. ดร.ชานาญ วัฒนศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป แก้วเหล็ก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
กรรมการจากหัวหน้างาน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์
กรรมการจากหัวหน้างาน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์
กรรมการจากผู้ปฏิบัติงาน
8. นางวาสนา มณีโชติ
กรรมการจากหัวหน้าสานักงาน
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมเมื่อคณะกรรมการประจาสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มาครบองค์
ประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 (เอกสารหมายเลข 1.1)
สานักฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่
4 สิงหาคม 2559 ได้ผลคะแนนการประเมินตนเอง ดังนี้
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
และภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 3 การดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกบริการวิชาการในลักษณะหารายได้
พันธกิจและจุดเน้นของหน่วยงาน
รวมค่าคะแนน
ผลการประเมินตนเอง

คะแนน
5
5
5
5
4
4
4
4
5
41/9
4.55

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ปรับปรุงการดาเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ 2.3 2.4 2.5 และ 2.6 ให้ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ในปีการศึกษา 2559
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1.2 แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เอกสารหมายเลข 1.2)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จานวน 500,000
บาท โดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ทั้งหมด 9 โครงการ ซึ่งมีการยกเลิกโครงการจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จานวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องจากการดาเนินงานซ้าซ้อนกับ
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 2) โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย
บริการวิชาการหรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ 3) โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณะ
ต่างๆ สามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้สานักฯ มีการจัดทาโครงการใหม่เพิ่มขึ้น 1 โครงการ คือ
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โดยมีรายละเอียดโครงการและงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาบุคลากร
- ศึกษาดูงาน
- พัฒนาบุคลากร
2 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
- พัฒนาชุมชนต้นแบบและชุมชนใกล้เคียง
- นาเสนอผลงานร่วมกับชุมชนต้นแบบ
- ติดตามและประเมินผลโครงการ
3 โครงการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
- ดาเนินการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ และจัดเวทีระดม
ความคิด
4 ราชภัฏวิชาการ
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานของการบริการวิชาการในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบและกลุ่มอื่นที่เข้าไปพัฒนา
5 โครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ
- นาเสนอผลงานบริการวิชาการ (ประชาสัมพันธ์ จัดทารายงาน
ติดตามความก้าวหน้า แสดงผลงานและแลกเปลีย่ นเรียนรู้)
6 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
- พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
7 โครงการบริหารสานักงาน
- บริหารสานัก
8 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
- ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
9 โครงการปรับปรุงห้องประชุม
- ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับห้องประชุมสานัก
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
40,000 นางวาสนา มณีโชติ
20,000
20,000
200,000 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
135,000
50,000
15,000
30,000 น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี
30,000
20,000 อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
20,000
60,000 อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
60,000
26,000
26,000
30,000
30,000
26,000
26,000
68,000
68,000
500,000

น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี
นางวาสนา มณีโชติ
นายขวัญ พิกุลทอง
นายขวัญ พิกุลทอง
ผศ.ชาลี ตระกูล

มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมงานประจาให้ปรากฏในโครงการเพื่อให้เห็นงาน
ในความรับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
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1.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารหมายเลข 1.3)
ขณะนี้มีหน่วยงานที่มาติดต่อเพื่อขอรับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ จากมหาวิทยาลัยฯ
และทางสานักฯ ได้จัดทีมประเมินให้กับหน่วยงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จานวน 23 หน่วยงาน ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนตาบลคลองแม่ลาย 13. เทศบาลตาบลไทรงาม
2. องค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว
14. องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม
3. เทศบาลตาบลคลองแม่ลาย
15. องค์การบริหารส่วนตาบลถ้ากระต่ายทอง
4. องค์การบริหารส่วนตาบลลานดอกไม้ 16. เทศบาลตาบลท่ามะเขือ
5. เทศบาลตาบลเทพนคร
17. เทศบาลตาบลปากดง
6. องค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม
18. เทศบาลตาบลระหาน
7. องค์การบริหารส่วนตาบลทรงธรรม
19. องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยั้ง
8. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้กอง 20. องค์การบริหารส่วนตาบลวังลึก
9. เทศบาลตาบลประชาสุขสันต์
21. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง
10. เทศบาลตาบลกลางดง
22. เทศบาลตาบลทุ่งทราย
11. เทศบาลตาบลคลองพิไกร
23. เทศบาลตาบลพรานกระต่าย
12. เทศบาลตาบลช่องลม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้ ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได้
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วยโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักฯ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประกอบด้วย 9 โครงการ
ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 528,900 บาท เบิกจ่าย 399,987 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.63 และมีผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชี้วัด เท่ากับร้อยละ 97.50 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.1

4
งบประมาณ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

แหล่งงบ

1

โครงการสารวจความต้องการรับบริการ
วิชาการ
โครงการสารสนเทศงานบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการพัฒนาบุคลากร
- ศึกษาดูงาน
- พัฒนาบุคลากร
โครงการบริหารสานักงาน
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการการวิจัย บริการ
วิชาการ หรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการราชภัฏวิชาการ
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
โครงการนาเสนอผลงานบริการวิชาการ
รวม

2
3
4
5
6
7
8
9
10

50,000

% การ
เบิกจ่าย
100.00

ผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชี้วัด
(%)
100.00

15,000
33,900
40,000
20,000
20,000
22,000
78,000
100,000

2,600
33,450
15,705
15,705
0
21,726
78,000
13,850

17.33
98.67
39.26
78.52
0
98.75
100.00
13.85

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00

20,000
100,000
70,000
528,900

19,920
100,000
64,736
399,987

99.60
100.00
92.48
75.63

100.00
100.00
100.00
97.50

ได้รับอนุมัติ

เบิกจ่าย

แผ่นดิน

50,000

แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการตามแผน
ที่ตั้งไว้ และผลที่ดาเนินการได้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน
4.2 การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนกลยุ ท ธ์ รอบ 12 เดื อ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ รอบ 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักฯ
มีตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 90.91 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของเสริมสร้างศักยภาพการบริการ
วิชาการแก่สังคม
จานวนระบบ/กลไกบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม
ระดับความสาเร็จของพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการ
บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ
ระดับความสาเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับ
พันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนาองค์ความรู้ด้าน
การบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม
1 บริการวิชาการที่บรรลุเป้าหมาย
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผน
4

ผล
5

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

5

5

บรรลุ

4

5

บรรลุ

4

3

ไม่บรรลุ

ร้อยละ
50
4

ร้อยละ
97.73
5

บรรลุ
บรรลุ

5
ลาดับ
7
8
9
10
11

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการรายได้จาก
การทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
ระดับความสาเร็จของการปรับกระบวนการการบริหาร
จัดการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสินค้าของชุมชนและ
มหาวิทยาลัย
ระดับความสาเร็จของเสริมสร้างระบบและกลไกการ
สื่อสารและการสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ
วิชาชีพ
จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

แผน
4

ผล
4

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

4

4

บรรลุ

4

4

บรรลุ

4

4

บรรลุ

2

4

บรรลุ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้เพิ่มเกณฑ์การให้คะแนน และระดับคะแนน ในแบบรายงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเกณฑ์ข้อใดที่ไม่
สามารถดาเนินการได้
2. ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนระบบ/กลไกบริการวิชาการวิช าชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น และสั งคม ผลการ
ดาเนินงานควรระบุให้ชัดเจน สานักฯ มีระบบการบริการวิชาการกี่ระบบ
3. ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการ
นาองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ควรกาหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนและแจ้ง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
4.3 ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักฯ ได้กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พบว่า
ความเสี่ยงของทุกงานลดลง รายละเอียดตามเอกสารหายเลข 4.3
การเปลี่ยนแปลง
แนวทาง/มาตรการดาเนินงานในปีถัดไป
ระดับความเสี่ยง
P1O1/การได้ข้อมูลความต้องการบริการวิชาการยังไม่
ลดลง
เนื่องจากความเสี่ยงในด้านนี้ลดลง และ
ครอบคลุม และข้อมูลหลายประการเป็น want มิใช่
สามารถควบคุมได้ จึงขอยกเลิกความเสี่ยง
need
นี้ในปีต่อไป
P2O2/การควบคุมดูแลและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ลดลง
เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การบริการวิชาการไม่สามารถดาเนินการจัดทาเป็น
สารสนเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
website ได้ตามกาหนด และอาจมีประสิทธิภาพไม่ได้
จึงคงความเสี่ยงนีไ้ ว้ โดยพยายามจัดส่ง
มาตรฐาน
บุคลากรศึกษาความรู้อย่างต่อเนื่อง
P3O3/จานวนผู้นาเสนอผลงานมีน้อย
ลดลง
เนื่องจากความเสี่ยงในด้านนี้ลดลง และ
สามารถควบคุมได้ จึงขอยกเลิกความเสี่ยง
นี้ในปีต่อไป
P4F1/การเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่เป็นไปตามกาหนด
ลดลง
เนื่องจากความเสี่ยงนี้เกิดจากปัจจัย
P4O4/ประชาชนในชุมชนและเครือข่ายเข้าร่วมการ
ภายนอกที่อาจสามารถควบคุมได้ แต่ยังคง
พัฒนาไม่เป็นไปตามที่กาหนด
มีความเสี่ยงอยู่ โดยพิจารณาหาผูป้ ระสาน
ที่มีศักยภาพในการประสานงาน
ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง
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ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง
P5O5/1. การคัดเลือกชุมชนเป้าหมายในการให้บริการ
2. การติดตามความก้าวหน้าของการบริการวิชาการของ
หน่วยงาน
P6O6/ 1. กลุ่มที่มารวมแสดงในงานราชภัฏวิชาการมี
ภารกิจ
2. รูปแบบและกิจกรรมในการการเผยแพร่ผลงานและ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุระดับความสาเร็จที่
คาดไว้
P7O7/1.การศึกษาดูงานอาจไม่ได้ตามกาหนด
2.การดาเนิน งานด้านการบริหารและบริการวิชาการไม่
เต็มประสิทธิภาพแม้บุคลากรจะมีแผนพัฒนา แต่ยังไม่มี
การนาความรู้จากการพัฒนามาสูก่ ารพัฒนา
P8O8/การจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ล่าช้าไม่ทันกับความต้องการ

การเปลี่ยนแปลง
แนวทาง/มาตรการดาเนินงานในปีถัดไป
ระดับความเสี่ยง
ลดลง
เนื่องจากความเสี่ยงในด้านนี้ลดลง และ
สามารถควบคุมได้ จึงขอยกเลิกความเสี่ยง
นี้ในปีต่อไป
ลดลง
เนื่องจากความเสี่ยงในด้านนี้ลดลง และ
สามารถควบคุมได้ จึงขอยกเลิกความเสี่ยง
นี้ในปีต่อไป
ลดลง

ลดลง

เนื่องจากได้พิจารณาหัวข้อการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละ
บุคคล
ประสานงานกับฝ่ายพัสดุ และฝ่ายการเงิน
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยให้ยึดแนวของ
สานั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งยึดหลักการพิจารณาตามหลั กธรรมาภิบาล และ
ดาเนินการตามแนวคิดของ COSO
4.4 สรุปแผนกลยุทธ์สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ พ.ศ. 2556 - 2560 เพื่อถ่ายทอดสู่
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2560
สานักฯ มีการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556 - 2560 โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สานักฯ เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เพื่อถ่ายทอด
สู่แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4 และ 4.5
วิสัยทัศน์
มุ่งให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม สร้างรายได้
จากการให้บริการและการบริหารพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ
พันธกิจ
1. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคม
2. บริหารและจัดหารายได้จากทรัพยากร
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ
2. การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้
เป้าประสงค์
1. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มีระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการ เป็นที่พึ่ง
ของชุมชน ท้องถิ่น และชี้นาแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ
2. สานักบริการวิชาการและจัดหารายได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการ
สูญเสีย และเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ์
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการและจัดหารายได้อย่างมืออาชีพ
3. ปรับระบบการบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนาองค์ความรู้
ด้านการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
4. เสริมสร้างชุมชนต้นแบบให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
5. พัฒนาการบริหารจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม (ระดับหน่วยงาน)
2. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
3. ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4. ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
6. การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของ
แผนงาน/โครงการ
7. การปรับปรุงระบบข้อมูล MIS และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
8. ร้อยละบุคลากรที่จัดทาคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
9. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
10. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
11. ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
12.ร้อยละของบุคลากรที่ได้นาความรู้และทักษะของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มาใช้ใน
การพัฒนางานที่รับผิดชอบ
13. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณากับพันธกิจ และมีการวางแผนหรือแนวทาง
ที่จะนาไปใช้ประโยชน์
14. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการ
วิชาการ หรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
15. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
16. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการบริการวิชาการ
17. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการจัดหารายได้
18. จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่มีการสร้างรายได้
19. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการรายได้จากการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
20. ระดับความสาเร็จของการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้จัดทาการเปรียบเทียบการปรับแผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560
ใส่ไว้ในภาคผนวกของแผนกลยุทธ์
2. ควรศึกษาการเขียนแผนที่ยุทธศาสตร์จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
3. ให้ร ะบุ ตัว ชี้วัดที่ 13 - 16 เป็ น ตัว ชี้วัดระดับมหาวิทยาลั ย และให้ นาไปบรรจุไว้ในแผนบริการ
วิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยด้วย
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4.5 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2558
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสานักฯ ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ และสานักฯ ได้นามาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินฯ
ประจาปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.6
ข้อเสนอแนะจาก
โครงการกิจกรรม/
การตรวจประเมินคุณภาพ
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2559
การศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1. การติดตามผลการดาเนินงาน 1. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ตามตัวชี้วัดควรเป็น ปีเดียวกัน ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (6 เดือน)
2. นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (6 เดือน)
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน
3. นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (6 เดือน)
ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12 เดือน)
5. นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12 เดือน)
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน
6 นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12 เดือน)
ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
2. การประเมินผลการ
1. ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกล
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
ยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12 เดือน)
แผนกลยุทธ์ควรประเมินรอบ
2. นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกล
12 เดือน
ยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12 เดือน)
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน
3. นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกล
ยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12 เดือน)
ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
3. ควรออกแบบระบบกลไก
1. จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
การบริหารจัดการเรื่องของการ 2. ประสานงานคณะ เพื่อให้จัดทากิจกรรม เพื่อจัดหา
จัดหารายได้จากทรัพย์สิน
รายได้
3. จัดทาฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ห้องประชุม
อาคารน้าเพชร น้าดืม่ KPRU เป็นต้น
4. การทาแผนปี 2560 ควรมี
กาหนดตัวชี้วัดด้านการจัดหารายได้ในแผนกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดที่สามารถเชื่อมโยงการ แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ

9 ก.พ. 59

9 ก.พ. 59

9 ก.พ. 59

9 ก.พ. 59

10 มี.ค. 59

10 มี.ค. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

14 ก.ย. 59

14 ก.ย. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
14 ก.ย. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

14 ก.ย. 59

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

6 ต.ค. 59

6 ต.ค. 59

14 ก.ย. 59

14 ก.ย. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ
14 ก.ย. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

14 ก.ย. 59

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

6 ต.ค. 59

6 ต.ค. 59

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

เม.ย. 60
4 ต.ค. 59

มิ.ย. 60
4 ต.ค. 59

อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
นายขวัญ พิกุลทอง

มิ.ย. 59

มิ.ย. 59

16 พ.ค. 59

น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพวัลย์

17 พ.ค. 59 อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
นายขวัญ พิกุลทอง
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ข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
จัดหารายได้

โครงการกิจกรรม/
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2559

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการจัดหา
รายได้
2. จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่มีการสร้างรายได้
3. ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการรายได้จาก
การทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
4. ระดับความสาเร็จของการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับหน่วยงาน
การเขียนรายงานหลัก
เขียนผลการดาเนินงานหลักธรรมาภิบาล เรื่องหลัก
ธรรมาภิบาล เรื่องหลักภาวะ
ภาวะรับผิดชอบแยกตามพันธกิจของหน่วยงานอย่าง
รับผิดชอบ ให้เขียนแยกตาม
ชัดเจน ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
พันธกิจของหน่วยงานให้ชัดเจน
ตัวบ่งชี้ 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
1. ควรมีการติดตาม และจัดทา จัดทาสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ พัฒนา
รายงานสรุปผลการนาองค์
ทักษะของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรายงานต่อ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงาน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ประจาหรืองานอื่น ๆ เพื่อให้เกิด
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง
2. ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนา
การพัฒนา และเพิม่ พูนความรู/้ ทักษะ ประสบการณ์ตามงานที่รับผิดชอบ
ประสบการณ์ที่ตรงกับสายงาน
และหน้าที่ที่รับผิดชอบมากขึ้น
ตัวบ่งชี้ 2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันเรียนรู้
1. ในการกาหนดขั้นตอนการ
จัดทาขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดการความรู้ตาม
จัดทาแผนการจัดการความรู้
รูปแบบของ สกอ.
ควรปรับขั้นตอนเป็น 6 ขั้นตอน
ตามนิยามของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สกอ.
2. ควรมีการติดตามการนาองค์ ติดตามการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดไี ป
ปรับใช้ในการปฏิบัติจริง
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1. ควรมีคาสั่งแต่งตั้ง
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยเฉพาะ โดยกาหนดหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการให้ชัดเจนตั้งแต่
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การ

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพวัลย์

ส.ค 60

20 ก.ย. 59

ส.ค. 60

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

22 ก.ย. 59 นางวาสนา มณีโชติ

น.ส.เกตุแก้ว สร้อยอ่วม

ต.ค. 59

มิ.ย. 60

นางวาสนา มณีโชติ
น.ส.เกตุแก้ว สร้อยอ่วม

ก.ย. 59

ก.ย. 59

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

มี.ค. 60

มี.ค. 60

ผศ.ชาลี ตระกูล
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

22 ส.ค. 59

22 ส.ค. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร

น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี
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ข้อเสนอแนะจาก
โครงการกิจกรรม/
การตรวจประเมินคุณภาพ
ที่ดาเนินงานในปีการศึกษา 2559
การศึกษาภายใน
กากับให้มีการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง ติดตามให้มีการ
ดาเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้อาจมีการ
ผนวกคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในให้เป็นคาสั่งชุด
เดียวกันเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้
ผนวกงาน 2 งานนี้ไว้แล้ว
2. ควรมีการรายงานผลการ
1. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ดาเนินงานตามแผนบริหารความ ความเสีย่ ง (RM5) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เสี่ยง RM5 และนาเสนอต่อ
2. นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
คณะกรรมการประจาสานักฯ
ความเสีย่ ง (RM5) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และนาข้อเสนอแนะของ
ต่อคณะกรรมการประจาสานัก
คณะกรรมการประจาสานักฯ ไป 3. นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาสานัก
เป็นประเด็นในการบริหารความ มาประกอบการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง ประจาปี
เสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ พ.ศ. 2560
ต่อไป
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
1. ควรเขียนรายงานผลการ
ปรับการเขียนรายงานผลการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ดาเนินงานและหลักฐานให้มี
หลักฐาน
ความสอดคล้องกัน
2. ควรมีการกากับ ติดตามการ จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
ดาเนินงานด้านการประกัน
การศึกษา
คุณภาพ โดยอาจจัดทาเป็น
ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน เพื่อช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถติดตาม และ
ควบคุมการดาเนินงานได้ง่ายขึ้น
3. ควรมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ศูนย์ สานักต่าง ๆ เพื่อให้
บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกบริการวิชาการในลักษณะจัดหารายได้
ควรมีการจัดทาสรุปรายงาน
ถอดองค์ความรู้กระบวนการบริหารจัดการการประเมิน
แนวทางหรือขั้นตอนการ
คุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วน
ปฏิบัติงานอันเกิดจากผลการ
ท้องถิ่น
ดาเนินงานตามพันธกิจ เพื่อให้
เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป

(ระบุ ว/ด/ป)
ในการดาเนินการ
เริ่ม
สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ

15 ส.ค. 59

15 ส.ค. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร

6 ต.ค. 59

6 ต.ค. 59

17 ต.ค. 59

18 ต.ค. 59 ผศ.ดร.รัชนี นิธากร

5 ส.ค. 59

5 ส.ค. 59

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

ก.ย. 59

ก.ย. 59

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

มี.ค. 60

มี.ค. 60

ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
นางวาสนา มณีโชติ

ม.ค. 60

ม.ค. 60

อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
นายขวัญ พิกุลทอง

น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี
ผศ.ดร.รัชนี นิธากร
น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และให้ดาเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้แผน

น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์

4.6 การวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสานัก
สานักฯ มีการจัดทาการวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสานัก เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน และเพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.7
องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน และภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ตัวบ่งชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
(ปีงบประมาณ)

เกณฑ์มาตรฐาน

กรรมการบริหาร

บุคลากร


การประชุม
กรรมการประจาสานัก




อื่นๆ




หลักฐาน
แผนกลยุทธ์

1. แผนกลยุทธ์
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
3. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
4.คารับรองการปฏิบัติราชการ
(A2)







1. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
2. รายงานผลการดาเนินงาน
(รายไตรมาส) 2 ครั้ง







ประเมินแผนกลยุทธ์ 1 ครั้ง





1. แผนการปรับปรุงการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
2. รายงานการปรับปรุงการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
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1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเชื่อมโยง/
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน ทั้งนี้การพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน
2. มีการนาแผนกลยุทธ์พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจาปี
พร้อมกาหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และปฏิบัติราชการ
ประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนทั้งสองไปสู่บุคลากรทุกระดับ
ภายในหน่วยงาน
3. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และมีการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
หน่วยงานและคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
4. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อ
พิจารณา
5. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจาหน่วยงานไป
ประกอบการพิจารณาการดาเนินงานระหว่างปี และ/หรือ
การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป

รายงาน
ผู้บริหาร

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์มาตรฐาน

1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน
(ปีการศึกษา)

1. ผู้บริหารดาเนินการกาหนดวิสัยทัศน์และถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน
2. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมา ภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการ ที่คานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยอธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
3. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและ
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน โดยประเมินเป็นบุคคล
ประจาหน่วยงาน
4. มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้บริหาร
หน่วยงาน โดยผู้ประเมินเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลของสถาบัน
5. ผู้บริหารนาผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 ไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานของตน

รายงาน
ผู้บริหาร

กรรมการบริหาร

บุคลากร

การประชุม
กรรมการประจาสานัก

อื่นๆ


หลักฐาน
คารับรอง

การประเมินผู้บริหาร
รายงานการประเมินโดย
มหาวิทยาลัยฯ
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์มาตรฐาน

2.1 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการเพิ่มพูน
การพัฒนา
ความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน (5
(ปีการศึกษา)
คะแนน)

รายงาน
ผู้บริหาร


กรรมการบริหาร

บุคลากร


การประชุม
กรรมการประจาสานัก

อื่นๆ

หลักฐาน
1. แผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน
2. แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล
3. รายงานผลการพัฒนา
บุคลากร และการนาไปใช้
ประโยชน์
4. ผอ. ลงนามรับรองและให้
ข้อเสนอแนะ

ตัวบ่งชี้
2.2 การบริการวิชาการแก่
สังคม
(ปีงบประมาณ)

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการของ
ชุมชน และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสภาบัน

การประชุม
รายงาน
ผู้บริหาร กรรมการบริหาร บุคลากร กรรมการประจาสานัก


2. มีโครงการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนบริการวิชาการของสถาบัน และความ
ต้องการของชุมชน โดยกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ

หลักฐาน
1. รายงานการสารวจความ
ต้องการรับบริการวิชาการ
2. การระดมความคิดเห็น
แผนบริการวิชาการ ระดับ
มหาวิทยาลัย

รายงานผลการดาเนินงานการ
บริการวิชาการ
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. มีการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
บริการวิชาการในข้อ 2 และนาเสนอผู้บริหารหน่วยงาน
และคณะกรรมการหน่วยงานเพื่อพิจารณา
5. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 และข้อ 4 มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ในปีถัดไป

อื่นๆ

-กรรมการบริการ
วิชาการ

-กรรมการบริการ
วิชาการ
-กบ.
-สภามหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้
3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม (ระดับมหาวิทยาลัย)

เกณฑ์มาตรฐาน





สภามหาวิทยาลัย




หลักฐาน

1. แผนบริการวิชาการ
1. สรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการ
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1. กาหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2. จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ1
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมี
ความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจานวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมด
ของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ

การประชุม
กรรมการบริการฯ
กบ.



ตัวบ่งชี้
2.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่
องค์กรการเรียนรู้
(ปีการศึกษา)

เกณฑ์มาตรฐาน

การประชุม
กรรมการบริหาร บุคลากร กรรมการประจาสานัก




หลักฐาน

อื่นๆ
แผน KM

แผน KM

1. องค์ความรู้ Tacit
2. องค์ความรู้ Expicit
3. แนวปฏิบัติที่ดี

องค์ความรู้ Expicit

1. องค์ความรู้ Tacit
2. องค์ความรู้ Expicit
3. การติดตามการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
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1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)
เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดตี ามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบ่ ุคคลกลุม่ เป้าหมายที่
กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit
Knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่มมี าปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

รายงาน
ผู้บริหาร

เกณฑ์มาตรฐาน

2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
(ปีงบประมาณ)

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหาร
ความเสีย่ ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของ
หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ ง และปัจจัยเสี่ยง
อันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง และดาเนินงาน
ตามแผน โดยผลจากการดาเนินตามแผนต้องส่งผลให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
5. มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจาหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

การประชุม
รายงาน
ผู้บริหาร กรรมการบริหาร บุคลากร กรรมการประจาสานัก




1. คาสั่งแต่งตั้ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. แผนบริหารความเสี่ยง
2. RM1
3. WP1,WP2
4. ปย.1,ปย.2
1. RM2
2. RM2-1
RM3





หลักฐาน

อื่นๆ







1. RM.4
2. RM.5







แผนบริหารความเสี่ยง
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์มาตรฐาน

อื่นๆ

หลักฐาน

คู่มือปฏิบัติงาน
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รายงาน
การประชุม
ผู้บริหาร กรรมการบริหาร บุคลากร กรรมการประจาสานัก

2.5 ระบบบริหารงานคุณภาพ 1. มีการออกแบบ จัดทาหรือทบทวนกระบวนงานหลักที่
(ปีการศึกษา)
สาคัญของหน่วยงาน โดยต้องนากระบวนงานหลักที่
ออกแบบไปปฏิบัติ

2. มีการจัดทาคูม่ ือปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักของ
หน่วยงาน

3. มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักในคู่มือปฏิบัติงาน
หากเกิดการเปลีย่ นแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการหลักตามความต้องการของผู้รับบริการ
หรือมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติงาน

4. มีการจัดการความรู้ภายในองค์กรเพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหาที่พบเจอในระหว่างการปฏิบัติงาน

5. มีการนาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบตั ิ
หรือมีแนวปฏิบตั ิที่ดี หรือมีนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สร้างความพึงพอใจให้ผู้รบั บริการ
ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์มาตรฐาน

2.6 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
(ปีการศึกษา)

1. มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน

รายงาน
ผู้บริหาร

กรรมการบริหาร







1. รายงานผลการปรับปรุงการ
ทางาน
2. การประเมินแผนกลยุทธ์





หลักฐาน





KM ด้านประกันคุณภาพ
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ



อื่นๆ

1. ระบบกลไก
2. นโยบาย
3. แผนประกัน
4. คู่มือการประกัน
5. คาสั่งผู้ปฏิบัติงาน
6. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
7. รายงานการประเมินตนเอง
8. แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ
1. หนังสือเชิญเป็นผู้ตรวจการ
ประกันคุณภาพภายใน
2. คาสั่งผู้ปฏิบัติงาน
3. รายงานการประเมินตนเอง
1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
2. รายงานการประเมินตนเอง
8. แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะ



2. มีการกาหนดนโยบายหรือให้ความสาคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
3. มีการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุมคุณภาพ กากับ
ติดตามการดาเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทารายงานประเมินตนเองประจาปี (SAR)
เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน 3) การนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนาผลการดาเนินงานหน่วยงาน
4. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้เกิดการคงไว้หรือพัฒนาผล
การดาเนินตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
5. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพของหน่วยงาน หรือการเพิ่มเติม
เกณฑ์มาตรฐานเฉพาะหน่วยงาน
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรมร่วมกัน

บุคลากร


การประชุม
กรรมการประจาสานัก
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ
- ควรจัดทาแบบประเมินความสาเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการกับพันธกิจ และกาหนด
เกณฑ์การประเมินความสาเร็จในการบูรณาการให้ชัดเจน
- มหาวิทยาลัยควรจัดทาเป็นศูนย์องค์ความรู้แต่ละด้าน เช่น การแก้ปัญหาน้าเสียติดต่อใคร ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยและอาจารย์ โดยมีการแบ่งรายได้ตามเกณฑ์อย่างเป็นธรรม
- ควรจั ดสรรงบประมาณบริ การวิชาการเป็นก้อนใหญ่ โดยไม่ต้องกระจายไปที่โปรแกรมวิชา
แล้วลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นอย่างชัดเจน
- กระบวนการพั ฒ นานโยบายแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ต้ อ งท าตามขั้ น ตอนโดยการร่ ว มกั น คิ ด จาก
stakeholder
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
(นางวาสนา มณีโชติ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ตระกูล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

