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ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา มีบทบาทส าคัญต่อคุณภาพอย่างมาก ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา          
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา         
ในระดับอุดมศึกษาและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการประเมินหลังจากที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ได้ตรวจประเมินแล้ว โดยได้น าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง
สมบูรณ์  

ส านักบริการวิชาการ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ให้ค าแนะน า 
ข้อคิดท่ีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าประกันคุณภาพภายในของส านักบริการวิชาการ ซึ่งทางส านัก
บริการวิชาการจะน าข้อแนะน าดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
                  (อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี) 

           ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 
หน่วยงานส านกับริการวิชาการ 

 
1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้ก าหนด
ประเมินตนเองใน 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และด าเนินการตามปฏิทินการคุณภาพการศึกษาภายในตามที่ส านักบริการวิชาการก าหนด
และสอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย โดยส านักบริการวิชาการ ได้รับการตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้จากคณะ 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใน 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ ผลคะแนนการประเมินได้คะแนนรวม 4.93 
คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีมาก และได้รับการแนะน าจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพ่ือใช้พัฒนาในเรื่องของ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักบริการวิชาการ และงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
2. รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ประธาน 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิชุกร นาคธน กรรมการ 
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ กรรมการ  
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพร กรรมการ 
2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี กรรมการ 
2.6 รองศาสตราจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา กรรมการ 
2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร ทะกอง กรรมการ 
2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร กรรมการ 
2.9 อาจารย์วกุล จุลจาจันทร์ กรรมการ 
2.10 อาจารย์เอ้ือมพร รุ่งศิริ กรรมการ 
 

3. บทน า 
3.1 สรุปข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
เดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นอุทยานการเรียนรู้ 

(Learning park) ที่ทันสมัยแห่งอนุภาคตะวันออก ที่มุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล 
เพ่ือสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน” และมีพันธกิจด้านการศึกษาที่ต้องให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรหรือสถาบันศาสนา เพ่ือให้
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 เน้นความสามารถในการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงน าความรู้ไปใช้ให้ประชาชนคนไทย
น าไปปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับต่างประเทศ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ให้ความหมายของการศึกษาว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง
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องค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องชีวิต (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2547 : 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาส าหรับท้องถิ่นที่มีพันธกิจ
ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน 
และองค์กรหรือสถาบันศาสนา และประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบน
พ้ืนฐานความต้องการของชุมชน 
 การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีจะสามารถตอบสนองต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติและรองรับ
ภารกิจการให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องจัดตั้งส านักบริการวิชาการให้เป็น
หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานการบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ทั้งในด้าน
การฝึกอบรมแบบให้เปล่า และการเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการวิชาการ ที่จัดให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการผ่านสื่อประเภทต่างๆ 
 ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 8 
ตุลาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งส านักบริการวิชาการ โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณีให้ส านักบริการวิชาการเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป และ ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้ง อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 
12 มีนาคม 2562 ปัจจุบันส านักงานผู้อ านวยการ ส านักบริการวิชาการ ตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร 36) 
 
ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ปรัชญา (Philosophy) 
 “ให้บริการวิชาการและน าวิชาการออกแก่สังคม สืบสานแนวพระราชด าริ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออก
สู่สากล ด้วยคุณภาพและบริการ” 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มุ่งมั่น ให้บริการวิชาการ ตอบสนอง ความต้องการ ของชุมชนและสังคมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
ด้วยการจัดการที่มีคุณภาพ 
 
พันธกิจ (Mission) 

1) การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และนานาชาติ 

2) สนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง แล้วน าทักษะ และประสบการณ์กลับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3) สร้างเครือข่ายแห่งการร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน 
เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

4) สืบสานแนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5) บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงรุกโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส 
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ยุทธศาสตร์ส านักบริการวิชาการ 
ส านักบริการวิชาการได้มีการจัดท าแผนแม่บทส านักบริการวิชาการ พ.ศ. 2560-2564 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร าไพพรรณี โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อก าหนดทิศทางและเป้าหมาย
ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ของส านักบริการวิชาการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  พัฒนางานบริการวิชาการสู่การสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักงานผู้อ านวยการ ส านักบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

- งานฝึกอบรมและให้
ค าปรึกษา 
- งานวิเคราะห์และ
ประเมินผล 
- งานโครงการบริการ
วิชาการ 
- งานพัฒนาเอกสาร
และสื่อการฝึกอบรม 
- งานบริการให้
ค าปรึกษา 

 

- งานงานประชาสัมพันธ์/
การตลาด 
- งานจัดท าฐานข้อมูล
บริการวิชาการ 
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

- งานธุรการ 
- งานงบประมาณ 
- งานแผนปฏิบัติราชการ 
-งานบริหารความเสี่ยง 
-งานประกันคุณภาพ 
  

 

- งานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

- งานคลินิกเทคโนโลย ี
-งานนวัตกรรมเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

- งานศูนย์ฝึก
ประสบการณ์การณ์
วิชาชีพการโรงแรม   
(ริมกรีน) 
- งานศนูย์ฝกึประสบการณ ์
วิชาชีพวิทยาศาสตร ์
การกีฬา (กอล์ฟ) 
-งานจัดเก็บและหารายได ้
-งานน้ าดื่ม 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

กลุ่มงานฝึกอบรม
และให้ค าปรึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริม 
และเผยแพร่วิชาการ 

 

กลุ่มงานนโยบาย 
และแผน 

กลุ่มงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

กลุ่มงานคลินิก
เทคโนโลยี 

 

กลุ่มงานทรัพย์สิน
และรายได้ 

หมายเหตุ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 วันที่ 21 มกราคม 2562 
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โครงสร้างการบริหารของส านักบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีมีส านักบริการวิชาการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับ
การบริการวิชาการ โครงสร้างการบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ ส านักบริการวิชาการ ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ เป็นผู้บังคับบัญชา ร่วมกับรองผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ โดยมีหัวหน้าส านักงาน 
รับผิดชอบงานในส านักงานผู้อ านวยการ ซึ่งประกอบด้วย งานฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา งานส่งเสริม
และเผยแพร่วิชาการ งานนโยบายและแผน งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ดังแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของส านักบริการวิชาการ ดังนี้  
 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ 

-ออกแบบและพัฒนา
หลักสตูรการฝึกอบรม 
-สรา้งเครอืข่ายและแสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 
-งานฝึกอบรม สัมมนา 
-วิเคราะห์และประเมินผล 
-บริการให้ค าปรึกษา 
 
 
 
 
 

-งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และระบบฐานข้อมลู 
-พัฒนาเอกสารและสื่อ
การฝึกอบรม 
-จัดท าฐานข้อมูลบริการ
วิชาการ 
-งานด้านการตลาด/
ประชาสมัพันธ์ 

-จัดท าแผนงานและ
งบประมาณของส านักงาน 
-จัดท าแผนแม่บทบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
-จัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
-ติดตามและรายงานผล
บริการวิชาการรอบ ๖ เดือน 
และ ๑๒ เดือน 
-จัดท ารูปเล่มแผน/ผล บริการ
วิชาการและเผยแพร ่

-จัดท าแผนงานการ
ด าเนินโครงการ 
-ด าเนินงานให้บรรลุตาม
แผนโครงการ 
-เข้าร่วมกิจกรรมของ
เครือข่าย 
-สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

รองผู้อ านวยการ  
(ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้) 

รองผู้อ านวยการ  
(ฝ่ายบริการวิชาการ) 

 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ส านักบริการวิชาการ 

หัวหน้าส านักงาน 

 

ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม
และให้ค าปรึกษา 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
นโยบายและแผน 

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
และเผยแพร่วิชาการ 

 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายพัฒนาสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ 
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4. วิธีประเมิน 
4.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
-ก่อนการตรวจเยี่ยม 

  เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปีที่ 3 ของส านักบริการวิชาการ 
จึงได้มีการวางแผนเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยได้จัดท า
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยดูข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา อีกท้ังยังได้มีการสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ เพ่ือให้การจัดท าเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง มีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 

- จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการท าประกันคุณภาพ เพ่ือมอบหมายความรับผิดชอบในแต่ละตัว
บ่งชี้ 

- ด าเนินการจัดท าเล่ม SAR พร้อมทั้งจัดเตรียมหลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยจัดท าฐานข้อมูลเพื่อให้
คณะผู้ประเมินสามารถตรวจสอบและศึกษาได้อย่างสะดวก 

- เมื่อได้ข้อมูลในทุกองค์ประกอบครบแล้ว จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดร่วมกัน 
หากพบว่ามีข้อมูลส่วนใดยังไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ก็ท าการแก้ไข เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด 

- เตรียมการซักซ้อมข้อมูลบุคลากร ให้มีความพร้อมในการตรวจรับการประเมิน 
- จัดเตรียมสถานที่ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมส าหรับคณะผู้ประเมิน 
-ระหว่างการตรวจเยี่ยม 
เมื่อคณะกรรมการมาตรวจเยี่ยม บุคลากรของส านักบริการวิชาการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน

การท าประกันคุณภาพ ได้เตรียมเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่เป็นหลักฐานไว้เพื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 
และระหว่างที่กรรมการได้ให้ความเห็นในแต่ละองค์ประกอบ ได้มีการจดรายละเอียดตามข้อแนะน าของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน เพ่ือน ามาปรับปรุงเก็บเป็นข้อมูลในการแก้ไขเล่ม SAR  

-หลังการตรวจเยี่ยม 
เมื่อได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการ ทางส านักบริการวิชาจึงได้น าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขใน

เล่ม SAR โดยได้หาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการแนะน า จากนั้นจึงได้ท าสรุปส่งหน่วยงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
- ตรวจสอบเอกสาร / หลักฐานการด าเนินงาน 
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร / บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศกึษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) 
 
 
 
 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sMethod1')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sMethod1//PlanResult')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sMethod1//ValidateResult')
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5. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  7 ข้อ   8 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร  6 ข้อ    7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและผู้บริหารหน่วยงาน 

6 ข้อ   7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การพัฒนาสถาบันสูก่ารเรยีนรู ้ 4 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ   6 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

5 ข้อ   6 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

5 ข้อ   7 ข้อ 4 คะแนน 

คะแนนเฉล่ียตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์มาตรฐาน 7 ตัวบ่งช้ี 4.86 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 พันธกิจหลัก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริการวิชาการ 6 ข้อ   7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 รายได้ของส านักบรกิารวิชาการ 
800,001-
999,999 

บาท 
  

10,495,135 
บาท 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ีตามพันธกิจ 2 ตัวบ่งช้ี  5 คะแนน 

รวมคะแนน = ((องค์ 1-4) + (องค์ 5))/2 4.93 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$TreeView1','sผลการประเมิน')
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6. รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จุดเด่น 
1. เป็นศูนย์ประสานงานบริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักบริการวิชาการมีแผนส่งเสริมและสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราโชบายรัชกาลที่ 10  
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 : การบริหารและการจัดการ 
จุดเด่น 
1. ส านักบริการวิชาการมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนให้มีการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักบริการวิชาการอาจจะมีการปรับปรุงการประเมินบุคลากรภายในส านักบริการวิชาการให้ครอบคลุม
รอบด้านแบบ 360 องศา  
2. คู่มือการติดตามผลและคู่มือการรายงานผลโครงการบริการวิชาการควรเพิ่มตัวอย่างแนวทางการกรอกข้อมูล
เพ่ือความครบถ้วนของข้อมูล 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 : การเงินและงบประมาณ 
จุดเด่น 
1. มีระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานทางด้านการเงินและงบประมาณของส านักบริการวิชาการ 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักบริการวิชาการควรจัดเก็บส าเนาหลักฐานทางด้านการเงินของส านักบริการวิชาการให้เป็นไฟล์เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรลง 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 4 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดเด่น 
 
โอกาสในการพัฒนา 
ส านักบริการวิชาการควรมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 : พันธกิจหลัก 
จุดเด่น 
 1. มีเครือขา่ยความร่วมมือกับชุมชนที่ส านักบริการวิชาการเคยให้บริการวิชาการ  
โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักบริการวิชาการจัดท าปฏิทินโครงการบริการวิชาการแบบจัดหารายได้เป็นปีงบประมาณ 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
ส านักบริการวิชาการมีการจัดโครงการบริการวิชาการ แบบจัดหารายได้อยู่หลายโครงการ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการติดต่อขอรับการบริการวิชาการ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ลงพื้นที่ชุมชน
ให้บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 

    
 

 


