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บทที่ 1 
ความเป็นมา 

 
 

   1. นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559-2561  
       สืบเนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกรวมทัง้สงัคมไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสูส่ังคมยุคดิจิตอลและระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  ท าให้ประเทศไทยมีความจ าเป็น 
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ  นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่าประเทศไทย 4.0 นโยบายประชารัฐ  และการปฏิรปูการศึกษา 
ให้เป็นการศึกษา 4.0  
        คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี จึงได้จัดการประชุมวิเคราะหส์ถานการณ์และก าหนดนโยบาย
การบริหารมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการขับเคลือ่นนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบรหิารใช้เป็นเป้าหมายและแนวทาง
ในการบริหารการด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสทิธิผล และใช้เป็นกรอบในการก ากับติดตามผล การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
อย่างเป็นรปูธรรม ทั้งนี้มสีาระส าคัญของนโยบายสภามหาวิทยาลัยในช่วงปีพ.ศ. 2559 - 2561 ดังนี ้ 
        นโยบายข้อท่ี 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน  
       ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยสรรหา สนบัสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒ ิผลงานและต าแหนง่ทางวิชาการตามเกณฑ ์ ส่งเสรมิให้คณาจารย ์นักศึกษา      
ศิษย์เก่า ผลิตผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ และมกีารเปิดสอนหลักสูตรปรญิญาสองภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติเพิม่   
อย่างน้อย 5 หลักสูตร ใน พ.ศ. 2560  
       นโยบายข้อท่ี 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
        โดยบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เร่งฝึกบัณฑิตให้มีความสามารถ  มีบทบาท  เข้าไปมีส่วนร่วม  ในการพัฒนาท้องถ่ินและสังคมตามอัตลักษณ์อย่างชัดเจน  ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่บูรณา
การศาสตร์แบบสหสาขา และตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศชาติและท้องถ่ิน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ เร่งสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถ่ินร่วมกัน มุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนอุดมปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้ ปัญญาเชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
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       นโยบายข้อท่ี 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์เด่นชัดเป็นท่ียอมรับ  
       ในด้านการมีส่วนร่วมพฒันาท้องถ่ิน และพร้อมท างานในบริบทของประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา ปรบัปรุงหลกัสูตร นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา
การตามปรัชญาการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy) ที่สง่เสริมใหผู้้เรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงผลิตภาพ  
การคิดด้านคุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง และมีการคัดเลือก ยกย่อง ส่งเสรมิให้
นักศึกษาที่มีความสามารถสงูพิเศษ (Talent) สร้างและน าเสนอผลงานที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  
       นโยบายข้อท่ี 4 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง  
       ที่มีจ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่อย่างนอ้ย 12,000 คน โดยจัดให้มีการก าหนดกลยทุธ์ชัดเจน น าไปปฏิบัติได้จริงในด้านการรบันักศึกษาการลงทุนด้าน
อาคารสถานที ่ห้องปฏิบัตกิาร ครุภัณฑ์ ความต้องการด้านอตัราก าลงัและการพฒันาทรัพยากรบุคคล และการบรหิารการเงิน  
       นโยบายข้อท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเพ่ือสรา้งธรรมาภิบาล  
       โดยเสริมสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ให้มหาวิทยาลัยมีพลวัตรในการพัฒนา เรียนรู้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพ เสริมสรา้งขีด
สมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ สร้างความเป็นนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มีกายภาพและบรรยากาศทาง
วิชาการ สภาพการท างานที่ดี การมีสุนทรียะ และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงาน
ได้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมน าแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต และเตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
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2. ความเชื่อมโยง 
   2.1 ตารางแสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการ 
 

นโยบายรัฐบาล 
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ แผนกลยุทย์มหาวทิยาลัยราชภัฏ  แผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ 

วไลยอลงกรณ์ วไลยอลงกรณ์ บริการวิชาการ 

ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัย โดย นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการ  ยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการเพื่อ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ เพื่อการพัฒนา ท้องถ่ิน การพัฒนาท้องถ่ิน 

เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ พัฒนาท้องถ่ินให้เป็นที่ยอมรับ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 

ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้  3.2 จัดต้ังพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศ  วิชาการเพื่อสังคมที่สร้างความ 

หลากหลายตามแนวโน้มการ  ชานเมืองและศูนย์เรียนรู้โครงการ เข้มแข็งและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

จ้างงานในอนาคต ปรับกระบวน  ตามแนวพระราชด าริและ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

การเรียนรู้และหลักสตูรใหเ้ช่ือมโยง  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิชาการเพื่อสังคมและสืบสาน 

กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้  พร้อมทั้งฝึกอบรมสร้างเครือข่าย แนวพระราชด าริ 

และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้  การพัฒนาแก้ปัญหาชุมชน ท้องถ่ิน   

เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนรู้ทั้งใน  ในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามแนวทาง    

ด้านความรู้ ทักษะการใฝ่เรียนรู้  University Engagement  
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นโยบายรัฐบาล 
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ แผนกลยุทย์มหาวทิยาลัยราชภัฏ  แผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ 

วไลยอลงกรณ์ วไลยอลงกรณ์ บริการวิชาการ 

การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็น  3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ  

ผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม   จากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกัน เพื่อสังคม และสืบสานแนวพระราชด าริ 
และความเป็นพลเมืองดี  โดยเน้น  ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน  
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง  และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ิน   
ทั้งในและนอกโรงเรียน  สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารการพัฒนา  
  มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่  
  สากล  
  กลยุทธ์  

  5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ   พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการวิชาการ 

  ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรม เพื่อสังคม 
  และพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการ  

  เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น  

  มหาวิทยาลัยสีเขียว  
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นโยบายรัฐบาล 
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ แผนกลยุทย์มหาวทิยาลัยราชภัฏ แผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ 

วไลยอลงกรณ์ วไลยอลงกรณ์ บริการวิชาการ 

  5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร  พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการวิชาการ 

  สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อสังคม 

  สารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก  

  และบริการข้ันพื้นฐานภายใน  

  มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น  

  Semi residential University  
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3. ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

นโยบายข้อ 1 
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัด

การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทัง้ระดบัชาติ

และนานาชาติ 

นโยบายข้อ 2 
สร้างผลงานเชิง

ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาท้องถ่ิน 

นโยบายข้อ 3 
พัฒนาและผลิตบัณฑิต

ให้มีความรู้ ความ 
สามารถมอีัตลกัษณ์
เด่นชัดเป็นที่ยอมรบั 

นโยบายข้อ 4 
พัฒนาเป็น

มหาวิทยาลัย     
ขนาดกลาง 

นโยบายข้อ 5 
พัฒนาการบรหิาร

จัดการมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาการเรียน 
การสอนและคุณภาพ

บัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การวิจัยทีส่ะสม     

องค์ความรู้ เพื่อพฒันา
ท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การบริการวิชาการ  
เพื่อพฒันาท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การท านุบ ารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

และชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การบริหารการพัฒนา

มหาวิทยาลัย เพื่อความ
เป็นเลิศสูส่ากล 
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4. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

 
 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 

ผู้ม
สี่ว

นไ
ด้ส

่วน
เส

ีย 

S1 มีการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ
วิชาการเพื่อสังคมระหว่างหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก 
 

 O1 มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง พร้อม
สนับสนุนการด าเนินงานวิชาการ
เพื่อสงัคม และสืบสานแนว
พระราชด าร ิ

T1 นโยบายของภาครัฐไมเ่อื้อต่อ
การปฏิบัตงิาน และมกีาร
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

  O2 หน่วยงานภายนอกให้
ความส าคัญงานวิชาการเพื่อสงัคม
และสบืสานแนวพระราชด าร ิ

 

  O3 ประชาชน/หน่วยงานภายนอก
มีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 

S1 มีแหลง่เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 
ส าหรับบุคลากรภายในและภายนอก 
 
 
 

W1 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการกบัหน่วยงานภายใน 
มีการบูรณาการร่วมกันน้อย ด้าน
วิชาการเพื่อสังคม และสืบสานแนว
พระราชด าร ิ

O1 มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหลง่
เรียนรู้ด้านการสืบสานแนว
พระราชด าร ิ

 

 W2 การประชาสมัพันธ์บริการ
วิชาการและสบืสานแนว
พระราชด าริไม่ทั่วถึง 
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 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 
บุค

ลา
กร

&ค
วา

มร
ู ้ S1 บุคลากรของส านักสง่เสรมิการเรียนรู้

และบริการวิชาการ มทีักษะและความ
ช านาญด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
มีความมุ่งมั่นสืบสานแนวพระราชด าร ิ
 

   

กา
รเง

ิน S1 มีงบประมาณสนบัสนุนอย่างเพียงพอ 
 
 

 O1 มีการบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ให้กบัหน่วยงาน 
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5. แผนท่ียุทธศาสตร์ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ ส่งเสริมงานวิชาการเพ่ือสังคม และสืบสานแนวพระราชด าริ 

มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริ 

มิติกระบวนการ พัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

มิติคนและความรู ้ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  

มิติการเงิน บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  
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บทที่ 2 
แผนปฏิบตักิาร ส านกัส่งเสริมการเรียนรู้และบรกิารวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ปรัชญา  

 ร่วมคิด ร่วมสร้าง งานวิชาการเพื่อสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และสืบสานแนวพระราชด าริ  

อัตลักษณ์ 

 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถ่ิน 

เอกลักษณ์  

 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

วิสัยทัศน์   
  ส่งเสริมงานวิชาการเพื่อสังคม และสบืสานแนวพระราชด าริ 
 

ภารกิจ   
     1.  ส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานแนวพระราชด าริ 
    2.  ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานวิชาการเพื่อสังคม 
       3.  เสริมสร้าง พัฒนาเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการเพื่อสังคม และสืบสานแนวพระราชด าริ 
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เป้าประสงค์ 
     1.  การให้บรกิารวิชาการเพื่อสังคมได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน หรือองค์การเป้าหมาย  เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาและ 
                 มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน หรือองค์การเป้าหมาย 
      2.  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อสงัคม และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงกับชุมชน  หน่วยงานภายใน และหน่วยงาน 
                         ภายนอก  ในการพัฒนาชุมชน  ท้องถ่ิน  หรือองค์การเป้าหมาย 
     3.  นักศึกษา บุคลากร  และประชาชนมีการพฒันาความรู้ และเพิม่ทักษะในการด าเนินชีวิต อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 
    4.  สังคม องค์กรท้องถ่ินมีแหลง่ศึกษาเรียนรู้การใหบ้รกิารวิชาการเพื่อสังคม และสบืสานแนวพระราชด าริ 
     5.  การให้บรกิารวิชาการเพื่อสังคมที่ก่อใหเ้กิดรายได้และสรา้งประโยชน์ให้แก่ชุมชน ท้องถ่ิน หรือองค์การเป้าหมาย 
       
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
            กลยุทธ์ 
     3.1  วิชาการเพื่อสังคมที่สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
     3.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการเพื่อสังคม และสืบสานแนวพระราชด าริ 
     3.3  พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการวิชาการเพื่อสังคม 
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เป้าประสงค์ท่ี 3   :    พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพฒันาท้องถ่ิน และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินทีเ่ป็นพื้นที่เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ 

2. ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันศึกษา  
    และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วม ที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
    ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
    ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
    ระดับ 3  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50 
    ระดับ 4  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ  51-100 
    ระดับ 5  ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา และที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน 

ระดับ 4 

3. ร้อยละหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วมด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ร้อยละ 85 

4. ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  ระดับ 4 

 

    ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที ่ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

1-4 ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ  รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาทอ้งถ่ิน 

 

 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษา 3.2.2 โครงการบริหาร 3.2.2.1 ระดับ ระดับ 5 1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ผ. 70,000 บาท ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ส านักส่งเสริม 
นิเวศชานเมือง และ ศูนย์เรียนรู้ตามแนว ความส าเร็จของการ  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นาคภิบาล การเรียนรู้ 
ศูนย์เรียนรู้โครงการ พระราชด าริ และ สร้างเครือข่าย  (คลองห้า, สวนพริกไทย, ชุมชน   และบริการ 
ตามแนวพระราชด าริและ หลักปรัชญาของ ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ  รอบมหาวิทยาลัย, นักศึกษา)   วิชาการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้  2. โครงการอบรมเศรษฐกิจ ผ. 100,000 บาท ผศ.เศกพร  
พอเพียง  พร้อมทั้งฝึกอบรม  จากภายในหรือ  พอเพียง : ปรัชญาสู่การปฏิบัติ  ตันศรีประภาศิร ิ  
สร้างเครือข่ายการพัฒนา   ภายนอก  (บุคลากรสายวิชาการ)    
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่นใน  มหาวิทยาลัยเพื่อ  3. โครงการอบรมเศรษฐกิจ ผ. 75,000 บาท ผศ.เศกพร  
พื้นที่มหาวิทยาลัยตาม  ร่วมกันเรียนรู้ตาม  พอเพียง : ปรัชญาสู่การปฏิบัติ  ตันศรีประภาศิร ิ  
แนวทาง University  แนวพระราชด าริ   (บุคลากรสายสนับสนุน)    
Engagement  และหลักปรัชญา  4. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน ผ. 20,000 บาท ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์  
  ของเศรษฐกิจ  นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นาคภิบาล  
  พอเพียง  ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ    
    พอเพียง  (ชุมชนและเครือข่าย)    
    5. โครงการประชาสัมพันธ์ ผ. 136,500 บาท ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์  
    ถ่ายทอดองค์ความรู้และแหล่ง  นาคภิบาล  
    เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ    
    และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ    
    พอเพียง    
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
    6. โครงการส่งเสริมสมรรถนะ ผ. 30,000 บาท ผศ.เศกพร ส านักส่งเสริม 
    บุคลากรด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ตันศรีประภาศิร ิ การเรียนรู้และ 
  3.2.2.2  ระดับ ระดับ 4 1. โครงการเทิดไท้องค์ราชัน ผ. 175,160 บาท ผศ.เศกพร บริการวิชาการ 
  ความส าเร็จของการ  ร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อ แม่  ตันศรีประภาศิร ิ  
  น้อมน าปรัชญาของ  ของแผ่นดิน, โครงการเฉลิม    
  เศรษฐกิจพอเพียง  พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ    
  มาใช้ในการขับ   (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,    
  เคลื่อนมหาวิทยาลัย  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, สมเด็จ    
    พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ    
    วลัยลักษณ์ฯ)    
    2. โครงการนิทรรศการสมเด็จ ผ. 20,000 บาท ผศ.เศกพร  
    พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลย  ตันศรีประภาศิร ิ  
    อลงกรณ์ฯ    
    3. โครงการเตรียมการรับเสด็จ ผ. 30,000 บาท ผศ.เศกพร  
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตันศรีประภาศิร ิ  
    (โรงเรียน ตชด.การบินไทย และ    
    โรงเรียน ตชด.บ้านน้ าอ้อม)    



 16 แผนปฏิบัติการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ ผู้รายงาน 
3.3 สร้างเครือข่ายชุมชน 3.3.1 โครงการสร้าง 3.3.1.1 จ านวน 3 พื้นที่ 1. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชน ผ. 85,000 บาท  ผศ.เศกพร ส านักส่งเสริม 
นักปฏิบัติจากภายในและ เครือข่ายชุมชนนัก พื้นที่เป้าหมายใน  นักปฏิบัติเพื่อด าเนินการพันธกิจ  ตันศรีประภาศิร ิ การเรียนรู้และ 
ภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษา ปฏิบัติเพื่อร่วมกัน การด าเนินงาน   สัมพันธ์  (ภายในมหาวิทยาลัย,     บริการวิชาการ 
แก้ไขปัญหาของชุมชน ศึกษา แก้ไขปัญหา พันธกิจสัมพันธ์  รอบมหาวิทยาลัย, จ.สระแก้ว)     
ท้องถิ่น และเสริมพลังให้ ของชุมชนท้องถิ่นและ    2. โครงการพัฒนาครูโรงเรียน ผ. 50,000 บาท ผศ.เศกพร  
ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารง เสริมพลังให้ชุมชน     ต ารวจตระเวนชายแดน   ตันศรีประภาศิร ิ  
อยู่ได้อย่างยั่งยืน ท้องถิ่นสามารถด ารง     กก.ตชด. ที่ 12    
 อยู่ได้อย่างยั่งยืน    3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ผ. 115,000 บาท ผศ.เศกพร  
    ทางการเรียน O-NET ให้กับ  ตันศรีประภาศิร ิ  
    นักเรียน โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง,    
    โรงเรียนวไลย, โรงเรียน ตชด.      
    3 แห่ง     
  3.3.1.2 ระดับความ ระดับ 3 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ. 20,000 บาท ผศ.เศกพร  
  ส าเร็จของการสร้าง  บริการวิชาการรับใช้สังคมที่  ตันศรีประภาศิร ิ  
  เครือข่ายชุมชน  บูรณาการกับการเรียนการสอน    
  นักปฏิบัติ เพื่อแลก  และการวิจัย  (บุคลากร    
  เปลี่ยนเรียนรู้จาก  สายวิชาการ ของมหาวิทยาลัย)    
  ภายในหรือภายนอก      
  มหาวิทยาลัยเพื่อ      
  ร่วมกันศึกษาและ      
  แก้ไขปัญหาของ      
  ชุมชนท้องถิ่นที่เป็น      
  พื้นที่เป้าหมายร่วม        
  ที่บูรณาการภารกิจ      
  ของมหาวิทยาลัย      
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพือ่ความเป็นเลิศสู่สากล 

 
 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 5.2.2 โครงการเสริม 5.2.2.1 ร้อยละ  ร้อยละ 90  1. การบริหารส านักงาน ผ. 170,000 บาท  น.ส.สายพิน ทาทอง  ส านักส่งเสริม 
ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการ สร้างธรรมาภิบาลและ ของการเบิกจ่าย  (วัสดุส านักงาน, ซ่อมแซม    การเรียนรู้ 
ฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้น เป็นมหาวิทยาลัยที่ งบประมาณตาม  ครุภัณฑ์)   และบริการ 
การปฏิบัติ การเสริมสร้าง รับผิดชอบต่อสังคม แผนการบริหาร      วิชาการ 
ธรรมาภิบาล และเป็น   ส านักงาน         
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ 5.2.4 โครงการจัดการ 5.2.4.1 ผลการ มากกว่า 1. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ ผ. 7,000 บาท  น.ส.สายพิน ทาทอง    
ต่อสังคม มาตรฐานการศึกษา ประเมินคุณภาพ 4.51 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา     
  และพัฒนาคุณภาพ การศึกษาภายใน  ภายใน    
  การศึกษาเพื่อสู่ความ ตามเกณฑ์ สกอ.         
  เป็นเลิศ          
  5.2.6 โครงการจัด 5.2.6.1 ร้อยละ  ร้อยละ 1. ประชุมคณะกรรมการประกัน ผ. 4,000 บาท น.ส.สายพิน ทาทอง    
 ประชุมเพื่อพัฒนา ของการเบิกจ่าย 100 คุณภาพการศึกษาภายใน    
 ระบบบริหารจัดการ งบประมาณตาม  2. ประชุมคณะกรรมการ ผ. 12,000 บาท  น.ส.สายพิน ทาทอง   
  แผนพัฒนาระบบ  ด าเนินงานบริการวิชาการ     
  บริหารจัดการ  3. ประชุมคณะกรรมการประจ า บ.กศ.  น.ส.สายพิน ทาทอง  
    ส่วนราชการ 15,500 บาท   
      กศ.ปช.     
      6,000 บาท    
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.4 จัดหาและพัฒนา 5.4.1 โครงการจัดหา 5.4.1.1 ค่าเฉลี่ย มากกว่า 1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ผ. 153,240 บาท ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ส านักส่งเสริม 
ทรัพยากรสนับสนุนการ และพัฒนาแหล่ง ความพึงพอใจของ  3.51 เศรษฐกิจพอเพียง   นาคภิบาล การเรียนรู้ 
เรียนรู้ เทคโนโลย ี เรียนรู้ทรัพยากร นักศึกษาและ   2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล ผ. 50,000 บาท ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ และบริการ 
สารสนเทศ  สิ่งอ านวย สนับสนุนการศึกษา อาจารย์ต่อสิ่ง  การเรียนรู้  นาคภิบาล วิชาการ 
ความสะดวก และบริการ การวิจัย การบริการ สนับสนุนการเรียนรู้          
ขั้นพื้นฐานภายใน วิชาการ และสิ่งอ านวย        
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อ   ความสะดวก          
การเป็น Semi residential   และบริการ        
University             
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บทท่ี 3 
การก ากับติดตามประเมินผล 

 
1. แนวทางการติดตามประเมินผล  
      ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ส านักจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  โดยจะต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจในหลักการ สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดผลงานหลัก  ค่าเป้าหมายให้แก่คณะ และบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการน า
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ  ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร  ติดตามผลการบริหารงบประมาณ  
ทรัพยากรบุคคลให้เอื้ออ านวยต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  และจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผล ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง  มีการประชุมติดตามผลการด าเนินการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้  ลดปัญหา     
อันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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2. ปฏิทินการขบัเคลื่อนการด าเนนิการของแผน  
 
   การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักสง่เสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการมีการด าเนินกิจกรรม         
เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบัต ิดังต่อไปนี ้ 
  

ก าหนดการ การด าเนินการ 
พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการ ระดบัมหาวิทยาลัย เพื่อช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานบริการวิชาการ  ประจ าปงีบประมาณ 

 พ.ศ. 2560 
มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการ ระดบัมหาวิทยาลัย ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
กรกฎาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบรหิารส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เพื่อวิเคราะห ์SWOT  กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และจัดท า 

 แผนกลยทุธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบรหิารส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการ ระดบัมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ให้สอดคล้องกบันโยบายสภามหาวิทยาลัย 
ตุลาคม 2559 – รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัตกิารประจ าปี อย่างนอ้ยปลีะ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรหิาร  
กันยายน 2560 มหาวิทยาลัย   
กันยายน 2560 ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 

 เพื่อพจิารณา  และมีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ไปปรบัปรุงแผนกลยุทธ์ 
 และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
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ก าหนดการ การด าเนินการ 
พฤศจิกายน 2559 – ประชุมคณะกรรมการบรหิารส านักฯ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกเดือน 

กันยายน 2560  
ทุกไตรมาส ไตรมาส 1 รายงานเดอืนมกราคม 2560  ไตรมาส 2 รายงานเดือนเมษายน 2560  ไตรมาส 3 รายงานเดือนกรกฎาคม 2560  

 และไตรมาส 4 รายงานเดือนตลุาคม 2560  มีการสรปุผลน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย  และคณะกรรมการประเมิน 
 และติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
3. รูปแบบ แนวทางในการตดิตามประเมินผล 
  
    เพื่อท าให้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ พ.ศ. 2560  สามารถบ่งช้ีถึงสัมฤทธิผลของการด าเนินงาน และ
เป็นไปตามหลักการของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์   ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการจึงเห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลส าเร็จ  โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและ
ประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard  โดยจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือประเด็นพิจารณา  4 มิติ             
อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ  ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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   4. ปัจจัยส าคัญที่มผีลต่อความส าเร็จ  
      ในการขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักฯ
จะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้  
    4.1. การพัฒนากลไกและเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
             4.1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ  โดยเฉพาะอาจารย์ และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง โดยควรน าเสนอสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ  คณะ  วิทยาลัย  มรว. สระแก้ว  และ
ส านัก  ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการด าเนินงาน   
          4.1.2 การสร้างการรับรู้  ได้แก่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยจ าเป็นต้องมีการน าเสนอ  จัดการประชุมสัมมนาเพื่อช้ีแจงถึงทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการด าเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
                      4.1.3 มีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ร่วมมือ
กันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ  
           4.1.4 การก าหนดให้หน่วยงาน น าเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการที่ก าหนดไว้ในแผน
กลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ  เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
เกิดผลมากยิ่งข้ึน  และควรจัดให้มีการน าเสนอ เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
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