แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1

2

คํานํา
การกําหนดแนวทาง กระบวนการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการวัดการประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ
ยอมมีความสําคัญ และจําเป%นอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, จะตองกําหนดไวอยางชัดเจนจากการมีสวนรวม
ของคนในองค,กร เพื่อกําหนดใชเป%นแนวทางในการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,
ในพระบรมราชูป ถัมภ, ฉบั บนี้ เป%น แผนที่ไดจัดทํ าขึ้น ภายใตกรอบนโยบายการพั ฒ นามหาวิทยาลัย 5 ป0 ของสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลย
อลงกรณ,ในพระบรมราชูปถัมภ,(พ.ศ. 2556 – 2560) แผนกลยุทธ,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, พ.ศ.2556-2560
ฉบับ ปรับ ปรุง แผนยุทธศาสตร, ระยะ 20 ป0 2560 -2579 มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชู ปถัมภ, แผนพัฒ นาการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในสังคมโลกอยางมีพลวัตร ไมวาจะเป%นอิทธิพล
กระแสโลกาภิวัตน, ปEญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบวิกฤตการณ, ทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ปEญหาดานการศึกษา
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศดานโครงสรางประชากรการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาความสามารถทางดานวิทยาศาสตร,
และเทคโนโลยีของประเทศโดยเนนกระบวนการมีสวนรวม ของภาคีทุกภาคสวน ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากรที่ได
รวมพลังรวมกันระดมความคิดกําหนดกลยุทธ, เปHาหมาย โครงการ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เพื่อใชเป%นแผนสําหรับการปฏิบัติการ ระยะ1ป0ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,ในพระบรมราชูปถัมภ, ใหบังเกิดผลอยางเป%นรูปธรรมไดนั้นจําเป%นตองอาศัยพลังและการมีสวนรวมของ
ทุกหนวยงานรวมกันในการบริหารจัดการและแปลงแผนปฏิบัติการ ประจําป0งบประมาณพ.ศ.2561 ฉบับนี้ ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง
ตอไป
กรอบแผนงานที่ปรากฎในแผนปฏิบัติการ ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,ในพระบรมราชูปถัมภ,
ไดรับการอนุมัติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ,จังหวัดปทุมธานีครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 29
สิงหาคม 2560คณะทํางานขอขอบคุณหนวยงานทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัยผูเกี่ยวของรวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดเสียสละเวลาใหความรูและ
ขอเสนอแนะตางๆในการจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติการ ประจํ าป0 งบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบั บ นี้ ส มบู รณ, มากยิ่ งขึ้ น และหวั งวาประโยชน, ที่ไดจาก
แผนปฏิบัติการจะเป%นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ ตอไป
งานศิลปวัฒ นธรรม กองพัฒนานักศึกษา
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สารบัญ
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ,ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
ปรัชญาปณิธาน อัตลักษณ,วิสัยทัศน, พันธกิจ
เปHาประสงค,
แผนปฏิบัติการงานศิลปวัฒนธรรม ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561
ปรัชญาปณิธาน อัตลักษณ, พันธกิจ เปHาประสงค,
นโยบายในการดําเนินงานของงานศิลปวัฒนธรรม/กลยุทธ,
ประเด็นยุทธศาสตร,และกลยุทธ,การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร,ที่ 4
วัตถุประสงค,/ตัวชี้วัดเปHาประสงค,และผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดของเปHาประสงค,และผูรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร,ที่ 5
แผนปฏิทินกิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรม ประจําป0งบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)
การกํากับติดตามประเมินผล
แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินการของแผน
รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
ปEจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ
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แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2561
ปรัชญา
วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี

ปณิธาน
เสริมพลัง สรางความเขมแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน

อัตลักษณ
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย,โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ใหมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันธกิจ
1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒ นาศักยภาพมนุษย, โดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขาย
ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปEญหาของทองถิ่นและเป%นตนแบบที่สามารถนําไปใชประโยชน,ในพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความเขมแข็งของทองถิ่น
3. ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลั ยและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อพั ฒ นางานพั นธกิจสัมพั นธ,และถายทอด เผยแพรโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสูประชาชนในทองถิ่นอยางเป%นรูปธรรม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป%นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป%นตนแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
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เป5าประสงค
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห, และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปEญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผูมีสวนไดเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศและเป%นที่ยอมรับตอประชาชน
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แผนปฏิบัติราชการงานศิลปวัฒนธรรม
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ประวัติ/ความเป:นมา
งานศิลปวัฒนธรรมเดิมเป%นหนวยประเคราะห,

ของวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ,

ทําหนาที่อนุรักษ,

สงเสริมเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่นและ

วัฒนธรรมชาติ ตอมา พ.ศ. 2521มีพระราชบัญญัติ สภาวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีศูนย,วัฒนธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด ถาจังหวัดใดมี
วิทยาลัยครูใหสํานักวัฒนธรรมตั้งอยูในวิทยาลัยครู ถาไมมีวิทยาลัยครูใหสํานักวัฒนธรรมตั้งอยูที่วิทยาลัยพลศึกษาหรือโรงเรียนประจําจังหวัด
ในขณะเดียวกันมีการจัดตั้งสํานักวัฒนธรรม ซึ่งเป%นหนวยงานในหนึ่งในวิทยาลัยครูขึ้น ทําหนาที่ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยทําหนาที่
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2538 เปลี่ยนจากศูนย,วัฒนธรรมเป%นงานศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราชอนุญาต ใหเปลี่ยนชื่อสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ,เป%น “ สถาบันราช
ภัฎวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, ”
งานศิลปวัฒนธรรมเป%นหนวยงานหนึ่งในสถาบัน
15 มิถุนายน 2547 ยกฐานะเป%นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, งานศิลปวัฒนธรรมเป%นหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นงาน
ศิลปวัฒนธรรม ยังทําหนาที่เป%นสํานักวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและหนวยอนุรักษ,ส่ิงแวดลอมทางศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดปทุมธานีดวย
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ปรัชญา
“รักษ,วัฒนธรรมไทย นําในภูมิปEญญา พัฒนาคุณธรรม”

ปณิธาน
“ เป%นองค,กรที่มุงสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสรางจิตสํานึกในความเป%นไทยใหเกิดการดํารงรักษาวัฒนธรรมทองถิ่นวัฒนธรรมชาติและเผยแพร
สูประชาคม ”

อัตลักษณ
“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น ”

พันธกิจ
1. ทําหนาที่ในการอนุรักษ, สงเสริม เผยแพรและพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมชาติในรูปแบบตางๆ โดยจัดทําเอกสาร นิทรรศการ การสาธิต
การละเลน และการแสดงตาง ๆ ตามปฏิทินงานและตามที่หนวยงานอื่นขอความรวมมือ
2. การศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน นักศึกษา ขาราชการและประชาชนทั่วไป
3. วิจัยทางวัฒนธรรม ทําการสนับสนุน ประสานงาน จัดดําเนินการ เพื่อการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สาขาตาง ๆ
เป5าประสงค
1. สังคมไทยมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึกและความภาคภูมิใจวัฒนธรรมของทองถิ่นของชาติ
2. เพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเขาใจถึงประเพณีไทยในงานเทศกาลตาง ๆ
3. เพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเขาใจถึงการอนุรักษ,ในศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
4. เนนใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
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5. ทํางานศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมที่จะชวยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเชน การอนุรักษ,ศิลปวัฒนธรรม, การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ, การเผยแพรขอมูล
ทางศิลปะ และวัฒนธรรม เป%นตน
นโยบายในการดําเนินงานของงานศิลปวัฒนธรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดําเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน, พันธกิจ และวัตถุประสงค,ที่กําหนดและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
จัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับพันธกิจหลัก
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดและติดตามประเมินผลการดําเนินงานเป%นระยะ ๆ
กําหนดอํานาจหนาที่และขอบขายงานบุคลากรและแผนบริการทรัพยากรบุคคลเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปHาหมาย
มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ, ขาวสารอันเป%นประโยชน,ในการใหบริการแกนักศึกษา และบุคคลทั่วไปในรูปแบบตางๆ
มีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีใจรักการบริการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
สงเสริมงานเผยแพรศิลปวัฒนธรรม เพื่อเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณี อนุรักษ,สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมไทย
จัดระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรับการตรวจประเมิน

กลยุทธ
1. บริหารจัดการงานสงเสริมศาสนา ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ, ฟcdนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย
2. สรางเครือขายหรือแลกเปลี่ยน ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปEญญาทองถิ่นในระดับทองถิ่นและระดับนานาชาติ
3. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค,
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. การทํานุบํารุง เผยแพร สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และของชาติ
2. เนนกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม บูรณาการ ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
3. เนนกิจกรรมและพฤติกรรมของนักศึกษาใหเขากับการเรียนการสอน
4. เผยแพรวัฒนธรรมไทยสูสากล โดยมีเครือขาย หนวยงานในทองถิ่นหรือในระดับชาติ และอาเซียน
5. เนนกิจกรรมเผยแพรทางศาสนา
กลยุทธการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม
รายงานจํานวนกิจกรรมที่มีการพัฒนา และสรางมาตรฐานที่แสดงถึงรากเหงาของศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ, พัฒนา และจรรโลง
ศิลปวัฒนธรรมในสิ่งที่ดีงาม อาจมีรายงานผลการประเมินกิจกรรมเพิ่มเติม
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แผนปฏิบัติราชการงานศิลปวัฒนธรรม
ในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2559- 2561 แผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ. 2560 -2564) และแผนปฏิบัติการประจําป" พ.ศ. 2561 ประกอบดFวย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การสGงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรFางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรูFตGางวัฒนธรรม อนุรักษฟIJนฟูและเผยแพรGมรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตGอยอดสูGเศรษฐกิจสรFางสรรค
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ, ฟcdนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปEญญาทองถิ่น ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
3. เพื่อสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยางเพียงพอและเหมาะสม
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
1. รอยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดําเนินการบรรลุเปHาหมายตามเกณฑ,ที่กําหนด ไมนอยกวารอย
ละ 80
2. จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศจํานวนไมนอยกวา 1 เครือขาย
3. รอยละการเบิกจายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 80
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ตัวชี้วัดของเป5าประสงคและผูFรับผิดชอบ
เปHาประสงค,ที่ 4 บัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียมีคณ
ุ ธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดตี อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ระดับ 5 ● งานศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดี
งานศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
E ญาทองถิ่น
● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● งานศึกษาทั่วไป
● ศูนย,ภาษา
● ศูนย,สระแกว
งานศิลปวัฒนธรรม

4.2 จํานวนผลงานอนุรักษ สงเสริม สืบสานและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมที่ได(รับการเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ

1 ผลงาน

4.3 จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มคี วามรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม
และดําเนินกิจกรรมรวมกันทั้งในประเทศหรือตางประเทศ

1 เครือขาย งานศิลปวัฒนธรรม

4.4 จํานวนเงินรายไดทีเ่ กิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค,

10
ลานบาท

●งานศิลปวัฒนธรรม
●สํานักบริหารทรัพย,สินและรายได

หมายเหตุ
ตัวธรรมดา คือ ตัวชี้วัดของนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, พ.ศ. 2559- 2561
ตัวเอียงคือตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, ระยะ20 ป0
ตัวขีดเสFนใตFคือ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, พ.ศ. 2560 - 2564
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รองอธิการบดี

งานศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดี

งานศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดี

งานศิลปวัฒนธรรม

เปHาประสงค,ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเป%นที่ยอมรับตอประชาชน
5.1 รอยละของอาจารย,ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละ50 ● ทุกคณะ
รองอธิการบดี
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
● ศูนย,สระแกว
● งานศึกษาทั่วไป
● ศูนย,ภาษา
5.2 รอยละอาจารย,ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

5.3 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรตอองค,กร
5.4 รอยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ,ที่
กําหนด
5.5 การใชจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด
5.6 สัดสวนงบลงทุนแผนดินและงบรายไดตองบประมาณทั้งหมด

สํานักงานอธิการบดี

รอยละ 50 ● ทุกคณะ
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
● ศูนย,สระแกว
● งานศึกษาทั่วไป
● ศูนย,ภาษา
›4.50
สํานักงานอธิการบดี
รอยละ 90 หนวยงานทั้งหมด

รองอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี

รอยละ 90 หนวยงานทั้งหมด
1:5
หนวยงานทั้งหมด

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค, สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษ,ฟcdนฟูและเผยแพรมรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค,
กลยุทธ
4.1 บริหารจัดการงานสงเสริมศาสนา ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้ การอนุรักษ, ฟcdนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย
4.2 สรางเครือขายหรือแลกเปลี่ยน ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
E ญาทองถิ่นในระดับทองถิ่นและระดับนานาชาติ
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค,
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป%นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถใหเขาทํางานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่องทันตอการเปลี่ยนแปลง
5.2 ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอบังคับจัดการฝhกอบรมและพัฒนาที่มุงเนนการปฏิบัติการเสริมสรางธรรมาภิบาลและเป%นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตอ
สังคมและไดมาตรฐานสากล
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเป%นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มสี ุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี และมีความพรอมดานอาคารสถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยใหพรอมตอ
การเป%น Semi residential University
5.5 การบริหารจัดการรายไดจากสินทรัพย,
5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อใหไดมาตรฐานสากล

14

เป5าประสงคที่ 4 บัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียมีคณ
ุ ธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดตี อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค, สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษ,ฟcdนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค,
กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป5าหมาย

4.1 บริหารจัดการงาน
สงเสริมศาสนา ทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ, ฟcdนฟู สืบสาน
เผยแพรวัฒนธรรม
ไทย

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานสงเสริม
ศาสนา ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิ
ปEญญาทองถิ่น

4.1.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานบริหาร
จัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปEญญาทองถิ่น

ระดับ
5

4.1.2 โครงการพัฒนา
แหลงการเรียนรูดาน
งานสงเสริมศาสนา ทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

4.1.2.1 จํานวนแหลง
เรียนรู ดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม1

2 แหลง

4.1.2.2 รอยละของ
ผูเขารวมกิจกรรมตาม
เปHาหมายที่กําหนดใน
แหลงเรียนรูดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

รอยละ
80

กิจกรรม

งบประมาณ

เงินแผGนดิน
● จัดกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม
● ดําเนินงาน 85,850 บาท
● ประกวดผลงานดาน ● รายจายอื่น 586,000บาท
ศิลปวัฒนธรรม
รวมแผGนดิน671,850 บาท
ภายในประเทศ
เงินรายไดF
● ดําเนินงาน735,328 บาท
รวมเงินรายไดF735,328 บาท
รวมทั้งสิ้น1,407,178 บาท
● จัดใหมีแหลงเรียนรู เงินแผGนดิน
ดานศิลปวัฒนธรรม
● รายจายอื่น 52,000 บาท
●จัดใหมีแหลงเรียนรู รวมแผGนดิน52,000บาท
เกี่ยวกับคําสอนทาง
ศาสนา
รวมทั้งสิ้น52,000 บาท
●จัดกิจกรรมสงเสริม
ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
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รับผิดชอบ

ผูFรายงาน

●งานศิลปวัฒนธรรม
●ทุกคณะ
●วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ
●ศูนย,สระแกว
●งานวิชาศึกษาทั่วไป

งานศิลปวัฒนธรรม

งานศิลปวัฒนธรรม

งานศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ

โครงการ

ตัวชี้วัด

4.1 บริหารจัดการงาน
สงเสริมศาสนา ทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ, ฟcdนฟู สืบสาน
เผยแพรวัฒนธรรม
ไทย
4.2.สรางเครือขาย
หรือแลกเปลี่ยนดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปEญญาทองถิ่นใน
ระดับทองถิ่น
ระดับชาติ หรือระดับ
สากล

4.1.3 โครงการสราง
ผลงานอนุรักษ, สงเสริม
สืบสานและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับ
การเผยแพรใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
4.2.1 โครงการสราง
เครือขาย หรือจัด
กิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปEญญาทองถิ่นใน
ประเทศหรือ
ตางประเทศ

4.1.3.1 จํานวนผลงาน
อนุรักษ, สงเสริม สืบ
สานและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับ
การเผยแพรใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
4.2.1.1 จํานวน
เครือขายพันธมิตรที่มี
ความรวมมือดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน
ทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศ

4.3 พัฒนาระบบกลไก
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไป
ตอยอดสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค,

4.3.1. โครงการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค,

4.3.1.1 จํานวนเงิน
รายไดที่เกิดจากการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไป
ตอยอดสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค,

เป5าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

1 ผลงาน สรางผลงานอนุรักษ,
สงเสริม สืบสานและ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ที่ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

เงินแผGนดิน
● ดําเนินงาน 35,000 บาท
● รายจายอื่น 82,000 บาท
รวมแผGนดิน117,000 บาท

1
● สรางเครือขายดาน
เครือขาย ศิลปวัฒนธรรม
● จัดกิจกรรมรวมกับ
เครือขายดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปEญญาทองถิ่นใน
ประเทศหรืตางประเทศ
10
กิจกรรมสรางสรรค,จาก
ลานบาท ศิลปวัฒนธรรม เชน
การจัดงานแสดงผลงาน
การประชุมวิชาการกับ
ศิลปวัฒนธรรมเป%นตน

เงินแผGนดิน
● รายจายอื่น105,000 บาท
รวมแผGนดิน105,000 บาท

ผูFรายงาน

งานศิลปวัฒนธรรม

งานศิลปวัฒนธรรม

งานศิลปวัฒนธรรม

งานศิลปวัฒนธรรม

รวมทั้งสิ้น117,000 บาท

รวมทั้งสิ้น105,000 บาท

เงินแผGนดิน
● รายจายอื่น 50,000บาท
รวมแผGนดิน 50,000บาท
เงินรายไดF
● รายจายอื่น 180,000บาท
รวมเงินรายไดF180,000 บาท
รวมทั้งสิ้น230,000บาท
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●งานศิลปวัฒนธรรม งานศิลปวัฒนธรรม
●สํานักบริหาร
ทรัพย,สินและจัดการ
รายได

หมายเหตุ : เกณฑการใหFคะแนน
1
แหลงเรียนรู ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2 แหลง ไดแก 1. เรือนไทย 2.ลานวัฒนธรรม ลานติ้ว
4.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปEญญาทองถิ่น
เกณฑ,มาตรฐาน
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค,ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือบริหารดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป%นที่ยอมรับในระดับชาติ
ระดับ 1
มีการดําเนินการ 1 ขอ

ระดับ 2
มีการดําเนินการ 2 ขอ

ระดับ 3
มีการดําเนิน 3-4 ขอ
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ระดับ 4
มีการดําเนินการ 5 ขอ

ระดับ 5
มีการดําเนินการ 6-7 ขอ

เป5าประสงค 5 มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเป%นที่ยอมรับตอประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป%นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป5าหมาย
กิจกรรม
งบประมาณ
ผูFรับผิดชอบ
5.2 ปรับปรุง
5.2.2 โครงการ
5.2.2.1 รอยละของการ
รอยละ ● กิจกรรมกํากับติดตาม เงินแผGนดิน
หนวยงานทั้งหมด
กฎหมาย ระเบียบ
เสริมสราง
เบิกจายงบประมาณ
90
การดําเนินงานของ
● ดําเนินงาน23,273,755บาท
ขอบังคับ จัดการ
ธรรมาภิบาลและเป%น
ตามแผนที่กําหนด
มหาวิทยาลัย การ
● รายจายอื่น 753,790 บาท
ฝhกอบรมและพัฒนาที่ มหาวิทยาลัยที่
ประเมินผลงานของ
● ลงทุน11,656,000 บาท
มุงเนนการปฏิบตั ิ
รับผิดชอบตอสังคมมี
มหาวิทยาลัยและคณะ รวมแผGนดิน35,683,545บาท
การเสริมสรางธรร
การเบิกจายใหเป%นไป
● การบริหารสํานักงาน เงินรายไดF
มาภิบาลและ เป%น
ดวยความโปรงใส
(วัสดุสํานักงาน ครุภณ
ั ฑ, ● ดําเนินงาน7,412,720บาท
มหาวิทยาลัยที่
ถูกตองตามระเบียบ
และวัสดุการศึกษา
● รายจายอื่น58,500 บาท
รับผิดชอบตอสังคม
เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค ● ลงทุน35,763,568บาท
และไดมาตรฐานสากล
คาจางเหมาบริการ
รวมเงินรายไดF43,234,788
ซอมแซมอาคารสถานที่) บาท
● ซอมแซมปรับปรุง
สิ่งกอสราง(ขนาดเล็ก) รวมทั้งสิ้น78,918,333บาท
● การบริหารความเสี่ยง
● การตรวจสอบภายใน
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ผูFรายงาน
กองนโยบายและแผน

แผนปฏิทินกิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรม ประจําป"งบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)
วัน/เดือน/ป"
ต.ค.60–ก.ย.
61
ต.ค.60–ก.ย.
61
ต.ค.60–ก.ค.
61
1-3 พ.ย. 60
1-5 ธ.ค. 60

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัสดุสํานักงาน
กิจกรรมเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันพอแหงชาติ

14 ก.พ. 61 กิจกรรมงามอยางไทยวไลยอลงกรณ,
15 ก.พ. 61

กิจกรรมวันเจาฟHา

กลุGมเป5าหมาย

สถานที่

งบประมาณ

1 ระบบ

120,000

อาจารย,/บุคลากร
นักศึกษาทุกชั้นป0
นักศึกษาชั้นป0 1
อาจารย,/บุคลากร
อาจารย,/บุคลากร
นักศึกษาทุกชั้นป0
อาจารย,/บุคลากร
นักศึกษาทุกชั้นป0
นักศึกษา/
อาจารย,/บุคลากร

มรภ.วไลยอลงกรณ,
จ.ปทุมธานี
มรภ.วไลยอลงกรณ,
จ.ปทุมธานี
ลานวัฒนธรรม
มรภ.วไลยอลงกรณ,
เรือนไทย
มรภ.วไลยอลงกรณ,
หอประชุมวไลย
อลงกรณ,
มรภ.วไลยอลงกรณ,
จ.ปทุมธานี

นักศึกษา/
อาจารย,/บุคลากร

มรภ.วไลยอลงกรณ,
จ.ปทุมธานี

20,000
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180,000
31,000
145,000
35,000
20,000

ชื่อหนGวยงาน
รับผิดชอบ
งาน
ศิลปวัฒนธรรม
งาน
ศิลปวัฒนธรรม
งาน
ศิลปวัฒนธรรม
งาน
ศิลปวัฒนธรรม
งาน
ศิลปวัฒนธรรม
งาน
ศิลปวัฒนธรรม
งาน
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
สกอ.4.1
สกอ.4.1
สกอ.4.1
สกอ.4.1
สกอ.4.1
สกอ.4.1
สกอ.4.1

วัน/เดือน/
กิจกรรม
ป"
พ.ย. 60 – กิจกรรมรักษ,วัฒนธรรม
30 เม.ย.
61
15 มี..ค. 61 กิจกรรมวารสารวัฒนธรรมและภูมิปEญญา
ทองถิ่น
9-10 เม.ย. กิจกรรมวันสงกรานต,สงเสริม
61
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
พ.ค. 61

กิจกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค,งาน
ศิลปวัฒนธรรม

กลุGมเป5าหมาย

สถานที่

งบประมาณ

อาจารย,/บุคลากร
นักศึกษาทุกชั้นป0

52,000

อาจารย,/บุคลากร
นักศึกษาทุกชั้นป0

ลานวัฒนธรรม
เรือนไทย
มรภ.วไลยอลงกรณ,
มรภ.วไลยอลงกรณ,
จ.ปทุมธานี

65,000

งาน
ศิลปวัฒนธรรม

สกอ.4.1

นักศึกษาทุกชั้นป0
อาจารย, บุคลากร

มรภ.วไลยอลงกรณ,
จ.ปทุมธานี

35,000

งาน
ศิลปวัฒนธรรม

สกอ.4.1

อาจารย,/บุคลากร
นักศึกษาทุกชั้นป0

-

50,000

งาน
ศิลปวัฒนธรรม

สกอ.4.1

มรภ.วไลยอลงกรณ,
จ.ปทุมธานี

20,000

งาน
ศิลปวัฒนธรรม

สกอ.4.1

มรภ.วไลยอลงกรณ,
จ.ปทุมธานี

50,000

งาน
ศิลปวัฒนธรรม

สกอ.4.1

7 ก.ค. 61 กิจกรรมแหเทียนจํานําพรรษา

อาจารย,/บุคลากร
นักศึกษาทุกชั้นป0
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
27-28 ก.ค. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ อาจารย,/บุคลากร
61
10
นักศึกษาทุกชั้นป0
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ชื่อหนGวยงาน
รับผิดชอบ
งาน
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
สกอ.4.1

วัน/เดือน/
กิจกรรม
ป"
12 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแมแหงชาติ

กลุGมเป5าหมาย

สถานที่

งบประมาณ

อาจารย,/บุคลากร
นักศึกษาทุกชั้นป0

มรภ.วไลยอลงกรณ,
จ.ปทุมธานี

35,000

ชื่อหนGวยงาน
รับผิดชอบ
งาน
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
สกอ.4.1

ส.ค. 61

กิจกรรมพัฒนาเครือขายและกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศ

อาจารย,/บุคลากร
นักศึกษาทุกชั้นป0

มรภ.วไลยอลงกรณ,
จ.ปทุมธานี

60,000

งาน
ศิลปวัฒนธรรม

สกอ.4.1

ส.ค. 61

กิจกรรมสัมนาและศึกษาดูงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม

อาจารย,/บุคลากร
นักศึกษาทุกชั้นป0

มรภ.วไลยอลงกรณ,
จ.ปทุมธานี

45,000

งาน
ศิลปวัฒนธรรม

สกอ.4.1
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การกํากับติดตามประเมินผล
แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินการของแผน
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, พ.ศ. 2560 –2564จําเป%นอยางยิ่งที่
มหาวิทยาลัย จะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนโดยจะตองมีการสื่อสาร
เพื่อสรางความเขาใจในหลักการสาระสําคัญของยุทธศาสตร,กลยุทธ, ตัวชี้วัดผลงานหลัก คาเปHาหมาย ใหแกคณะผูบริหารทุกระดับรวมทั้งบุคลากรภายในให
รับ ทราบ เขาใจ มี การนําประเด็ นยุทธศาสตร, กลยุทธ,การดําเนิ น งานที่กําหนดไวไปเป% น เปH าหมายการปฏิ บั ติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะสํานักผาน
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป0และการจัดขอตกลงผลงานรายบุคคล มีการกําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณใหสอดรับกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร,รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ใหเอื้ออํานวยตอการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และจัดใหมีการกําหนดกรอบการ
ประเมินผลระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตร,ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร,เพื่อพัฒนาองค,การใหมีสมรรถนะสูงจัดประชุมติดตามผลการดําเนินการ
แสวงหาแนวทางที่ เหมาะสมในการรั บ รู ลดปE ญ หาอั น สื บ เนื่ องมาจากความเปลี่ ย นแปลงของเงื่ อนไขปE จ จั ย ที่ มีผ ลตอความสํ าเร็ จ ในการดํ าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร,

รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อทําใหการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,ในพระบรมราชูปถัมภ, พ.ศ. 2561
สามารถบงชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานและเป%นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร,เพื่อพัฒนาองค,การใหมีสมรรถนะสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, จึงเห็นควรมีการกําหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร,ตามแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานในแนว
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ใหมที่มีลักษณะเป%นการประเมินผลแบบมุงผลสําเร็จโดยประยุกต,ใชแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของBalanced
Scorecard โดยกําหนดจัดใหมีการกําหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลใหอยูภายใตมุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา4มิติอันประกอบดวยมิติประสิทธิผล
มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพและการพัฒนาองค,การดังแผนภาพตอไปนี้

ปSจจัยสําคัญที่มีผลตGอความสําเร็จ
ในการขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อนํายุทธศาสตร,ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,ในพระบรมราชูปถัมภ, พ.ศ. 2561
ไปสูการปฏิบัติจําเป%นอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จําเป%นตอการผลักดันยุทธศาสตร,ที่กําหนดไวใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติตอง
ใหความสนใจและตระหนักถึงปEจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในประเด็นดังตอไปนี้
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จําเป:นตGอการผลักดันยุทธศาสตรสูGการปฏิบัติ
1.1 การสรางความเขาใจรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของในการผลักดันใหยุทธศาสตร,ที่วางไวเกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผูบริหาร
และคณะบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยควรนําเสนอสาระสําคัญของแผนกลยุทธ, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ,พ.ศ. 2560 –2564ใหผูมี
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สวนเกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกสวนของสภามหาวิทยาลัย คณะ สํานักภายนอก ไดแก สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป%น
ตนไดรับทราบถึงจุดเนนและทิศทางในการดําเนินงานเพื่อจะไดมีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
1.2 การสรางการรับรูและบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายในอันไดแก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลั ย โดยจําเป% น ตองมี การนําเสนอจัดการประชุมสัมมนาเพื่ อชี้แจงถึงทิ ศทางและยุ ทธศาสตร,ในการดํ าเนิ น งานการจัดใหมี การรายงานผลการ
ดําเนินงานเป%นรอบ รวมทั้งการจัดใหมีการประชุมติดตามผลการดําเนินเป%นระยะเพื่อรับทราบความกาวหนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางของ
คณะผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.3 การมีเวทีหรือเปqดพื้นที่ในการรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะในสวนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตรเจาหนาที่ฝrายสนับสนุน เพื่อจะไดรวมมือกันผลักดันใหยุทธศาสตร,ที่วางไวเกิดผลใน
เชิงปฏิบัติ
1.4 การกําหนดใหหนวยงาน ผูบริหารมีภาระความรับผิดชอบดานการรายงานผลงานตอสาธารณะ โดยตองนําเสนอความกาวหนา
รายงานผลสรางการรับรูถึงผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ,ตอผูมีสวนเกี่ยวของรวมทั้งตอประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได
รับทราบเป%นระยะ เพื่อจะไดเป%นปEจจัยกระตุนใหมีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดผลมากยิ่งขึ้นโดยในการนี้ควรตองจัดใหมีการ
นําเสนอเผยแพรผลการดําเนินงานผานชองทางที่หลากหลายที่มีอยูในชวงปEจจุบัน อาทิจดหมายขาว การประชุมติดตาม การเผยแพรขอมูลผานเครือขาย
อินเทอร,เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสื่อสิ่งพิมพ,ตางๆ
2. ปSจจัยสําคัญที่มีผลตGอความสําเร็จ
2.1 การพัฒนาผูนําในการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร,สูการปฏิบัติเป%นกระบวนการที่
ตองอาศัยความมุงมั่น ตั้งใจและเต็มใจในการที่จะผลักดันใหมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ทั้งในสวนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิด
วิธีปฏิบัติงานที่เป%นสิ่งเคยชินอันเป%นภารกิจที่ลวนมุงเนนการสรางการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจําเป%นตองใชเวลาและความตอเนื่องในการ
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ดําเนินงานเพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคลดังนั้นการมีโครงขายของผูนําการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยูทั่วมหาวิทยาลัยจึง
เป%นสิ่งที่จําเป%นอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน
2.2 การรวมมือกันการทํางานในรูปแบบเครือขายรวมรังสรรค, สืบเนื่องจากกระบวนการนํายุทธศาสตร,รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
ไปสูการปฏิบัติ เป%นกระบวนการที่โครงสราง กระบวนการตอเนื่อง ประกอบดวยกลุมผูเกี่ยวของที่หลากหลายและตางวัตถุประสงค,กัน จึงทําใหการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามแผนตองอาศัยความรวมมือจากเครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของเป%นจํานวนมาก ดังนั้นจึงจําเป%นอยางยิ่งที่จะตองยึดหลักการทํางานแบบ
เครือขายและการเป%นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทําใหการดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินการประสบผลสําเร็จ
2.3 การบริห ารการปฏิบั ติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร,ดวยการสื่อสารสรางความเขาใจในทิศทาง ยุทธศาสตร,การ
ดําเนินงานของแผนใหเป%นที่รับรูและเขาใจตรงกันของผูเกี่ยวของทุกฝrาย ผานกระบวนการแปลงยุทธศาสตร,สูการปฏิบัติ โดยจะตองทําใหหนวยงาน บุคลากร
ที่เกี่ยวของปฏิบัติงานในหนาที่ใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร,การดําเนินการที่ไดมีการกําหนดไวโดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการ
ควบคูกันไปอาทิการจัดทํ าแผนที่ยุทธศาสตร, การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร,การทบทวนจัดโครงสรางองค,การรองรับการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร,การบริหารผลการปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลสําเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตาม
ผลงานเป%นตน
2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,ในพระบรมราชูปถัมภ,พ.ศ. 2561
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการติดตามการดําเนินการดานงบประมาณและการดําเนินงานของหนวยงาน โดยจะมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานดานงบประมาณเป%น ประจําทุ กเดือน ตลอดป0 งบประมาณ และนําเสนอผลการปฏิบั ติงาน ประจําป0 งบประมาณ ตามแผนกลยุทธ,ใหคณะ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและใหขอเสนอแนะและนําผลการประเมินดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ,ในคราวตอไป
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