
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

 

 

แผนปฏิบัติการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�   

ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

งานศิลปวัฒนธรรม  กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 



 
 
 
 

2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

3 

คํานํา 

การกําหนดแนวทาง กระบวนการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการวัดการประเมินผลการดําเนินงานในด�านต�างๆ 
ย�อมมีความสําคัญ และจําเป%นอย�างยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, จะต�องกําหนดไว�อย�างชัดเจนจากการมีส�วนร�วม
ของคนในองค,กร เพื่อกําหนดใช�เป%นแนวทางในการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,
ในพระบรมราชูปถัมภ, ฉบับนี้ เป%นแผนที่ได�จัดทําขึ้นภายใต�กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ป0 ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ,ในพระบรมราชูปถัมภ,(พ.ศ. 2556 – 2560) แผนกลยุทธ,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, พ.ศ.2556-2560 
ฉบับปรับปรุง แผนยุทธศาสตร, ระยะ 20 ป0 2560 -2579 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ในสังคมโลกอย�างมีพลวัตร ไม�ว�าจะเป%นอิทธิพล
กระแสโลกาภิวัตน,ปEญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบวิกฤตการณ,ทางด�านพลังงานและสิ่งแวดล�อม ปEญหาด�านการศึกษา 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศด�านโครงสร�างประชากรการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาความสามารถทางด�านวิทยาศาสตร,
และเทคโนโลยีของประเทศโดยเน�นกระบวนการมีส�วนร�วม ของภาคีทุกภาคส�วน ประกอบด�วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู�บริหาร บุคลากรที่ได�
รวมพลังร�วมกันระดมความคิดกําหนดกลยุทธ, เปHาหมาย โครงการ และดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เพื่อใช�เป%นแผนสําหรับการปฏิบัติการ ระยะ1ป0ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,ในพระบรมราชูปถัมภ, ให�บังเกิดผลอย�างเป%นรูปธรรมได�นั้นจําเป%นต�องอาศัยพลังและการมีส�วนร�วมของ
ทุกหน�วยงานร�วมกันในการบริหารจัดการและแปลงแผนปฏิบัติการ ประจําป0งบประมาณพ.ศ.2561 ฉบับนี้ ไปสู�การปฏิบัติอย�างจริงจังและต�อเนื่อง
ต�อไป 

กรอบแผนงานที่ปรากฎในแผนปฏิบัติการ ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,ในพระบรมราชูปถัมภ,
ได�รับการอนุมัติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ,จังหวัดปทุมธานีครั้งที่ 9/2560 วันพฤหัสบดีที่ 29 
สิงหาคม 2560คณะทํางานขอขอบคุณหน�วยงานทุกภาคส�วนในมหาวิทยาลัยผู�เกี่ยวข�องรวมทั้งผู�ทรงคุณวุฒิ ที่ได�เสียสละเวลาให�ความรู�และ
ข�อเสนอแนะต�างๆในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้สมบูรณ,มากยิ่งขึ้น และหวังว�าประโยชน,ที่ได�จาก
แผนปฏิบัติการจะเป%นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยและหน�วยงานต�างๆ ต�อไป  

งานศิลปวฒันธรรม กองพัฒนานักศึกษา 
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สารบัญ 
 หน�า 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ,ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 5 
ปรัชญาปณิธาน อัตลักษณ,วิสัยทัศน, พันธกิจ 5 
เปHาประสงค,  6 
แผนปฏิบัติการงานศิลปวัฒนธรรม ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตัวชี้วัดของเปHาประสงค,และผู�รับผิดชอบ 12 
ประเด็นยุทธศาสตร,ที่  5 13 
แผนปฏิทินกิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรม  ประจําป0งบประมาณ 2561  (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)   19 
การกํากับติดตามประเมินผล 22 
    แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินการของแผน 22 
    รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 22 
    ปEจจัยสําคัญที่มีผลต�อความสําเร็จ 24 
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แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�   
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ปรัชญา 
วิชาการเด�น เน�นคุณธรรม นําท�องถิ่นพัฒนา ก�าวหน�าด�านเทคโนโลยี     

ปณิธาน 

เสริมพลัง สร�างความเข�มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน   

อัตลักษณ�  

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท�องถิ่น  

วิสัยทัศน�   
มหาวิทยาลัยต�นแบบแห�งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย,โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร�างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท�องถิ่น

ให�มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

พันธกิจ   
1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย, โดยกระบวนการจัดการเรียนรู�เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร�างเครือข�าย

ความร�วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท�องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต�อการแก�ไขปEญหาของท�องถิ่นและเป%นต�นแบบที่สามารถนําไปใช�ประโยชน,ในพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และความเข�มแข็งของท�องถิ่น    
3. ประสานความร�วมมือระหว�างมหาวิทยาลัยและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ,และถ�ายทอด เผยแพร�โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู�ประชาชนในท�องถิ่นอย�างเป%นรูปธรรม 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป%นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป%นต�นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย�างยั่งยืน    
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เป5าประสงค�   
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห, และการเรียนรู�ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล�องกับการพัฒนาประเทศ   
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก�ไขปEญหาหรือเสริมสร�างความเข�มแข็งของท�องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ   
3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข�มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได�เพิ่มขึ้น 
4. บัณฑิต และผู�มีส�วนได�เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีต�อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข�าใจในสังคมพหุ

วัฒนธรรม   
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร�งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต�อความต�องการประเทศและเป%นที่ยอมรับต�อประชาชน 
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แผนปฏิบัติราชการงานศิลปวัฒนธรรม 
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
 

ประวัติ/ความเป:นมา 
งานศิลปวัฒนธรรมเดิมเป%นหน�วยประเคราะห,  ของวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ,  ทําหน�าที่อนุรักษ,  ส�งเสริมเผยแพร�วัฒนธรรมท�องถิ่นและ

วัฒนธรรมชาติ ต�อมา พ.ศ. 2521มีพระราชบัญญัติ สภาวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให�มีศูนย,วัฒนธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด  ถ�าจังหวัดใดมี

วิทยาลัยครูให�สํานักวัฒนธรรมตั้งอยู�ในวิทยาลัยครู ถ�าไม�มีวิทยาลัยครูให�สํานักวัฒนธรรมตั้งอยู�ที่วิทยาลัยพลศึกษาหรือโรงเรียนประจําจังหวัด 

 ในขณะเดียวกันมีการจัดตั้งสํานักวัฒนธรรม ซึ่งเป%นหน�วยงานในหนึ่งในวิทยาลัยครูขึ้น ทําหน�าที่ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  โดยทําหน�าที่

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 พ.ศ. 2538  เปลี่ยนจากศูนย,วัฒนธรรมเป%นงานศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 

 พ.ศ. 2545  พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวพระราชทานพระบรมราชอนุญาต ให�เปลี่ยนชื่อสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ,เป%น  “ สถาบันราช

ภัฎวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, ”   

งานศิลปวัฒนธรรมเป%นหน�วยงานหนึ่งในสถาบัน 

 15 มิถุนายน  2547 ยกฐานะเป%นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, งานศิลปวัฒนธรรมเป%นหน�วยงานหนึ่งในมหาวทิยาลัยนอกจากนั้นงาน

ศิลปวัฒนธรรม ยังทําหน�าที่เป%นสํานักวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและหน�วยอนุรักษ,สิ่งแวดล�อมทางศิลปกรรมท�องถิ่นจังหวัดปทุมธานีด�วย 
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ปรัชญา 

“รักษ,วัฒนธรรมไทย   นําในภูมิปEญญา  พัฒนาคุณธรรม” 

ปณิธาน 

“ เป%นองค,กรที่มุ�งส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร�างจิตสํานึกในความเป%นไทยให�เกิดการดํารงรักษาวัฒนธรรมท�องถิ่นวัฒนธรรมชาติและเผยแพร� 

สู�ประชาคม  ” 

อัตลักษณ� 
   “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท�องถิ่น ” 

พันธกิจ 

1. ทําหน�าที่ในการอนุรักษ, ส�งเสริม เผยแพร�และพัฒนาวัฒนธรรมท�องถิ่น วัฒนธรรมชาติในรูปแบบต�างๆ โดยจัดทําเอกสาร นิทรรศการ การสาธิต
การละเล�น และการแสดงต�าง ๆ ตามปฏิทินงานและตามที่หน�วยงานอื่นขอความร�วมมือ 

2. การศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก�นักเรียน  นักศึกษา  ข�าราชการและประชาชนทั่วไป 
3. วิจัยทางวัฒนธรรม ทําการสนับสนุน  ประสานงาน  จัดดําเนินการ  เพื่อการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม  สาขาต�าง ๆ 

เป5าประสงค� 
         1. สังคมไทยมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู�ความเข�าใจในคุณค�า ความสํานึกและความภาคภูมิใจวัฒนธรรมของท�องถิ่นของชาติ 

2.  เพื่อให�บุคลากรในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเข�าใจถึงประเพณีไทยในงานเทศกาลต�าง ๆ 
3.  เพื่อให�บุคลากรในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเข�าใจถึงการอนุรักษ,ในศิลปวัฒนธรรมของท�องถิ่น 
4.  เน�นให�นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
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5.  ทํางานศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมที่จะช�วยส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมเช�น การอนุรักษ,ศิลปวัฒนธรรม,  การท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ, การเผยแพร�ข�อมูล 
ทางศิลปะ   และวัฒนธรรม  เป%นต�น 

 
นโยบายในการดําเนินงานของงานศิลปวัฒนธรรม 

1. ดําเนินงานตามปรัชญา  วิสัยทัศน,  พันธกิจ  และวัตถุประสงค,ที่กําหนดและสอดคล�องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล�องกับพันธกิจหลัก 
3. ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดและติดตามประเมินผลการดําเนินงานเป%นระยะ ๆ 
4. กําหนดอํานาจหน�าที่และขอบข�ายงานบุคลากรและแผนบริการทรัพยากรบุคคลเพื่อให�การดําเนินงานบรรลุเปHาหมาย 
5. มีการเผยแพร�  ประชาสัมพันธ,  ข�าวสารอันเป%นประโยชน,ในการให�บริการแก�นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปในรูปแบบต�างๆ 
6. มีการส�งเสริมพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�  ความสามารถ  และมีใจรักการบริการเพื่อให�ปฏิบัติหน�าที่อย�างมีประสิทธิภาพ 
7. ส�งเสริมงานเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อเรียนรู�ขนบธรรมเนียมประเพณี  อนุรักษ,สิ่งแวดล�อมและวัฒนธรรมไทย 
8. จัดระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรับการตรวจประเมิน 

 
กลยุทธ�  

1.  บริหารจัดการงานส�งเสริมศาสนา ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ,  ฟcdนฟู สืบสาน เผยแพร�วัฒนธรรมไทย 
2.  สร�างเครือข�ายหรือแลกเปลี่ยน ด�านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปEญญาท�องถิ่นในระดับท�องถิ่นและระดับนานาชาติ 
3.  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปต�อยอดสู�เศรษฐกิจสร�างสรรค, 
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ประเด็นยุทธศาสตร� 
1. การทํานุบํารุง เผยแพร� สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท�องถิ่น และของชาติ 
2. เน�นกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม บูรณาการ ศิลปะและวัฒนธรรมของท�องถิ่นและของชาติ 
3. เน�นกิจกรรมและพฤติกรรมของนักศึกษาให�เข�ากับการเรียนการสอน 
4. เผยแพร�วัฒนธรรมไทยสู�สากล โดยมีเครือข�าย หน�วยงานในท�องถิ่นหรือในระดับชาติ และอาเซียน 
5. เน�นกิจกรรมเผยแพร�ทางศาสนา 
 
กลยุทธ�การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม 
 รายงานจํานวนกิจกรรมที่มีการพัฒนา  และสร�างมาตรฐานที่แสดงถึงรากเหง�าของศิลปวฒันธรรมในการอนุรักษ,  พัฒนา  และจรรโลง

ศิลปวัฒนธรรมในสิ่งที่ดีงาม  อาจมีรายงานผลการประเมินกิจกรรมเพิ่มเติม 
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แผนปฏิบัติราชการงานศิลปวัฒนธรรม 
ในการดําเนนิงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� พ.ศ. 2559- 2561 แผนกลยุทธ�

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� (พ.ศ. 2560 -2564) และแผนปฏิบัติการประจําป" พ.ศ. 2561 ประกอบดFวย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 

การสGงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค� สรFางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรูFตGางวัฒนธรรม อนุรักษ�ฟIJนฟูและเผยแพรGมรดกทาง
วัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตGอยอดสูGเศรษฐกิจสรFางสรรค� 

วัตถุประสงค� 

1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ, ฟcdนฟู สืบสาน เผยแพร�วัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อสร�างเครือข�ายและแลกเปลี่ยนด�านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปEญญาท�องถิ่น ในระดับท�องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 
3. เพื่อสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย�างเพียงพอและเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผน 
 

1. ร�อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดําเนินการบรรลุเปHาหมายตามเกณฑ,ที่กําหนด ไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 

2. จํานวนเครือข�ายพันธมิตรที่มีความร�วมมือด�านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต�างประเทศจํานวนไม�น�อยกว�า 1 เครือข�าย 
3. ร�อยละการเบิกจ�ายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
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ตัวชี้วัดของเป5าประสงค�และผูFรับผิดชอบ 
เปHาประสงค,ที่  4 บัณฑิต และผู�มสี�วนได�ส�วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดตี�อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข�าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปEญญาท�องถิ่น  

ระดับ 5 ● งานศิลปวัฒนธรรม 

● ทุกคณะ  

● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

● งานศึกษาทั่วไป  

● ศูนย,ภาษา 

● ศูนย,สระแก�ว 

รองอธิการบด ี งานศิลปวัฒนธรรม 

4.2 จํานวนผลงานอนุรักษ� ส�งเสรมิ สืบสานและเผยแพร�
ศิลปวัฒนธรรมที่ได(รับการเผยแพร�ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
 

1 ผลงาน งานศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบด ี งานศิลปวัฒนธรรม 

4.3 จํานวนเครือข�ายพันธมิตรที่มคีวามร�วมมือด�านศิลปวัฒนธรรม
และดําเนินกิจกรรมร�วมกันทั้งในประเทศหรือต�างประเทศ 
 

1 เครือข�าย งานศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบด ี งานศิลปวัฒนธรรม 

4.4 จํานวนเงินรายได�ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นําไปต�อยอดสู�เศรษฐกิจสร�างสรรค,  

10  
ล�านบาท 

● งานศิลปวัฒนธรรม 

● สํานักบริหารทรัพย,สินและรายได� 
 

รองอธิการบด ี งานศิลปวัฒนธรรม 

 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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เปHาประสงค,ที่ 5 มหาวิทยาลยัมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร�งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต�อความต�องการประเทศ และเป%นที่ยอมรบัต�อประชาชน 
5.1 ร�อยละของอาจารย,ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  ร�อยละ50 ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

● ศูนย,สระแก�ว  

● งานศึกษาทั่วไป  

● ศูนย,ภาษา  
 

รองอธิการบด ี สํานักงานอธิการบด ี

5.2 ร�อยละอาจารย,ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  ร�อยละ  50 ● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรมการ 

● ศูนย,สระแก�ว  

● งานศึกษาทั่วไป  

● ศูนย,ภาษา 

รองอธิการบด ี สํานักงานอธิการบด ี

5.3 ค�าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต�อองค,กร  ›4.50 สํานักงานอธิการบด ี รองอธิการบด ี สํานักงานอธิการบด ี
5.4 ร�อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ,ที่
กําหนด  

ร�อยละ 90 หน�วยงานทั้งหมด รองอธิการบด ี สํานักงานอธิการบด ี

5.5 การใช�จ�ายงบประมาณตามแผนที่กําหนด ร�อยละ  90 หน�วยงานทั้งหมด รองอธิการบด ี กองนโยบายและแผน 
5.6 สัดส�วนงบลงทุนแผ�นดินและงบรายได�ต�องบประมาณทั้งหมด 1:5 หน�วยงานทั้งหมด รองอธิการบด ี กองนโยบายและแผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 การส�งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค, สร�างจิตสํานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู�ต�างวัฒนธรรม อนุรักษ,ฟcdนฟูและเผยแพร�มรดกทาง
วัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปต�อยอดสู�เศรษฐกิจสร�างสรรค, 

 กลยุทธ�  
4.1 บริหารจัดการงานส�งเสริมศาสนา ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ,  ฟcdนฟู สืบสาน เผยแพร�วัฒนธรรมไทย 
4.2  สร�างเครือข�ายหรือแลกเปลี่ยน ด�านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปEญญาท�องถิ่นในระดับท�องถิ่นและระดับนานาชาติ 
4.3  พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปต�อยอดสู�เศรษฐกิจสร�างสรรค, 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป%นเลิศมีธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ�  

5.1  ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให�เข�าทํางานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย�างต�อเนื่องทันต�อการเปลี่ยนแปลง  
5.2  ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข�อบังคับจัดการฝhกอบรมและพัฒนาที่มุ�งเน�นการปฏิบัติการเสริมสร�างธรรมาภิบาลและเป%นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต�อ

สังคมและได�มาตรฐานสากล 
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให�เป%นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มสีุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล�อมที่ดี และมีความพร�อมด�านอาคารสถานที่  
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู�เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให�พร�อมต�อ

การเป%น Semi residential University 
5.5 การบริหารจัดการรายได�จากสินทรัพย, 
5.6  บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให�ได�มาตรฐานสากล 
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  เป5าประสงค�ที่ 4 บัณฑิต และผู�มสี�วนได�ส�วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดตี�อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข�าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร�ที่ 4 การส�งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค, สร�างจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรยีนรู�ต�างวัฒนธรรม อนุรักษ,ฟcdนฟูและเผยแพร�มรดกทางวัฒนธรรม 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปต�อยอดสู�เศรษฐกิจสร�างสรรค, 

กลยุทธ� โครงการ ตัวชี้วัด เป5าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผูFรายงาน 

4.1 บริหารจัดการงาน
ส�งเสริมศาสนา ทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ, ฟcdนฟู สืบสาน
เผยแพร�วัฒนธรรม
ไทย  

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส�งเสรมิ
ศาสนา ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและภมูิ
ปEญญาท�องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานบริหาร
จัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปEญญาท�องถิ่น 

ระดับ    
5 

● จัดกิจกรรมด�าน
ศิลปวัฒนธรรม  

● ประกวดผลงานด�าน
ศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ 

 

เงินแผGนดิน 

● ดําเนินงาน 85,850 บาท 

● รายจ�ายอื่น 586,000บาท 
รวมแผGนดิน671,850 บาท 
เงินรายไดF 

● ดําเนินงาน735,328 บาท 
รวมเงินรายไดF735,328 บาท 

 

รวมทั้งสิ้น1,407,178 บาท 

● งานศิลปวัฒนธรรม 

● ทุกคณะ 

● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 

● ศูนย,สระแก�ว 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

งานศิลปวัฒนธรรม 

4.1.2 โครงการพัฒนา
แหล�งการเรียนรู�ด�าน
งานส�งเสรมิศาสนา ทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 

4.1.2.1 จํานวนแหล�ง
เรียนรู� ด�านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม1 

2 แหล�ง ● จัดให�มีแหล�งเรียนรู�
ด�านศิลปวัฒนธรรม 

● จัดให�มีแหล�งเรียนรู�
เกี่ยวกับคําสอนทาง
ศาสนา 

● จัดกิจกรรมส�งเสรมิ
ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

เงินแผGนดิน 

● รายจ�ายอื่น 52,000 บาท 
รวมแผGนดิน52,000บาท 
 

งานศิลปวัฒนธรรม งานศิลปวัฒนธรรม 
 

4.1.2.2 ร�อยละของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรมตาม
เปHาหมายที่กําหนดใน
แหล�งเรียนรู�ด�านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ร�อยละ 
80 

 

รวมทั้งสิ้น52,000 บาท 
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กลยุทธ� โครงการ ตัวชี้วัด เป5าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผูFรายงาน 

4.1 บริหารจัดการงาน
ส�งเสริมศาสนา ทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ, ฟcdนฟู สืบสาน
เผยแพร�วัฒนธรรม
ไทย 

4.1.3 โครงการสร�าง
ผลงานอนุรักษ, ส�งเสรมิ 
สืบสานและเผยแพร�
ศิลปวัฒนธรรมที่ได�รับ
การเผยแพร�ใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

4.1.3.1 จํานวนผลงาน
อนุรักษ, ส�งเสรมิ สืบ
สานและเผยแพร�
ศิลปวัฒนธรรมที่ได�รับ
การเผยแพร�ใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

1 ผลงาน สร�างผลงานอนุรักษ, 
ส�งเสริม สืบสานและ
เผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม
ที่ได�รับการเผยแพร�ใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

เงินแผGนดิน 

● ดําเนินงาน 35,000 บาท 

● รายจ�ายอื่น 82,000 บาท 
รวมแผGนดิน117,000 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น117,000 บาท 

งานศิลปวัฒนธรรม งานศิลปวัฒนธรรม 

4.2.สร�างเครือข�าย
หรือแลกเปลี่ยนด�าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปEญญาท�องถิ่นใน
ระดับท�องถิ่น 
ระดับชาติ หรือระดับ
สากล 

4.2.1 โครงการสร�าง
เครือข�าย หรือจัด
กิจกรรมด�าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปEญญาท�องถิ่นใน
ประเทศหรือ
ต�างประเทศ 

4.2.1.1 จํานวน
เครือข�ายพันธมิตรที่มี
ความร�วมมือด�าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ดําเนินกิจกรรมร�วมกัน
ทั้งในประเทศหรือ
ต�างประเทศ 

1 
เครือข�าย 

● สร�างเครือข�ายด�าน
ศิลปวัฒนธรรม 

● จัดกิจกรรมร�วมกับ
เครือข�ายด�าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปEญญาท�องถิ่นใน
ประเทศหรืต�างประเทศ 

เงินแผGนดิน 

● รายจ�ายอื่น105,000 บาท 
รวมแผGนดิน105,000 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น105,000 บาท 

งานศิลปวัฒนธรรม งานศิลปวัฒนธรรม 

4.3 พัฒนาระบบกลไก
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไป
ต�อยอดสู�เศรษฐกิจ
สร�างสรรค, 

4.3.1. โครงการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นําไปต�อยอดสู�เศรษฐกิจ
สร�างสรรค, 

4.3.1.1 จํานวนเงิน
รายได�ที่เกิดจากการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไป
ต�อยอดสู�เศรษฐกิจ
สร�างสรรค, 

10 
ล�านบาท 

กิจกรรมสร�างสรรค,จาก
ศิลปวัฒนธรรม เช�น 
การจัดงานแสดงผลงาน 
การประชุมวิชาการกับ
ศิลปวัฒนธรรมเป%นต�น 

เงินแผGนดิน 

● รายจ�ายอื่น  50,000บาท 
รวมแผGนดิน 50,000บาท 
เงินรายไดF 

● รายจ�ายอื่น 180,000บาท 
รวมเงินรายไดF180,000 บาท 

 

รวมทั้งสิ้น230,000บาท 

● งานศิลปวัฒนธรรม 

● สํานักบริหาร
ทรัพย,สินและจัดการ
รายได� 

งานศิลปวัฒนธรรม 
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หมายเหตุ : เกณฑ�การใหFคะแนน  
 1แหล�งเรียนรู� ด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2 แหล�ง ได�แก� 1. เรือนไทย 2.ลานวัฒนธรรม ลานติ้ว 
 4.1.1 ระดบัความสําเรจ็ของการดาํเนินงานบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปEญญาท�องถิ่น 
  เกณฑ,มาตรฐาน  

1. กําหนดผู�รับผดิชอบในการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
2. จัดทําแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ 
3. กํากับติดตามให�มีการดําเนินงานตามแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความสําเรจ็ของตามตัวบ�งชี้ที่วัดความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค,ของแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร�กิจกรรมหรือบริหารด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน  
7. กําหนดหรือสร�างมาตรฐานด�านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป%นที่ยอมรบัในระดับชาต ิ

 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

มีการดําเนินการ 1 ข�อ มีการดําเนินการ 2 ข�อ มีการดําเนิน  3-4 ข�อ มีการดําเนินการ 5 ข�อ มีการดําเนินการ 6-7 ข�อ 
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เป5าประสงค� 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร�งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต�อความต�องการประเทศ และเป%นที่ยอมรับต�อประชาชน 
 ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป%นเลิศมีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ� โครงการ ตัวชี้วัด เป5าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผูFรับผิดชอบ ผูFรายงาน 

5.2 ปรับปรุง 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ จัดการ
ฝhกอบรมและพัฒนาที่
มุ�งเน�นการปฏิบัติ  
การเสริมสร�างธรร
มาภิบาลและ  เป%น
มหาวิทยาลยัที่
รับผิดชอบต�อสังคม
และได�มาตรฐานสากล 

5.2.2 โครงการ
เสรมิสร�าง             
ธรรมาภิบาลและเป%น
มหาวิทยาลยัที่
รับผิดชอบต�อสังคมมี
การเบิกจ�ายให�เป%นไป
ด�วยความโปร�งใส
ถูกต�องตามระเบียบ 
 
 
 
 
 

5.2.2.1 ร�อยละของการ
เบิกจ�ายงบประมาณ 
ตามแผนที่กําหนด 

 ร�อยละ 
 90 

● กิจกรรมกํากับติดตาม           
การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลยั การ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัและคณะ 

● การบริหารสํานักงาน 
(วัสดุสํานักงาน ครุภณัฑ,
และวัสดุการศึกษา 
เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค 
ค�าจ�างเหมาบริการ 
ซ�อมแซมอาคารสถานที่) 

● ซ�อมแซมปรับปรุง
สิ่งก�อสร�าง(ขนาดเล็ก) 

● การบริหารความเสี่ยง  

● การตรวจสอบภายใน 

เงินแผGนดิน 

● ดําเนินงาน23,273,755บาท 

● รายจ�ายอื่น 753,790 บาท 

● ลงทุน11,656,000 บาท 
รวมแผGนดิน35,683,545บาท 
เงินรายไดF 

● ดําเนินงาน7,412,720บาท 

● รายจ�ายอื่น58,500 บาท 

● ลงทุน35,763,568บาท 
รวมเงินรายไดF43,234,788 
บาท 

 

รวมทั้งสิ้น78,918,333บาท 

หน�วยงานทั้งหมด 
 

 กองนโยบายและแผน 
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แผนปฏิทินกิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรม  ประจําป"งบประมาณ 2561  (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)   

วัน/เดือน/ป" กิจกรรม กลุGมเป5าหมาย สถานที่ งบประมาณ ชื่อหนGวยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

ต.ค.60–ก.ย. 
61 

กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัสดุสํานักงาน 1  ระบบ มรภ.วไลยอลงกรณ, 
จ.ปทุมธานี 

120,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 

ต.ค.60–ก.ย. 
61 

กิจกรรมเผยแพร�แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ภายในประเทศและต�างประเทศ  

อาจารย,/บุคลากร 
นักศึกษาทุกชั้นป0 

มรภ.วไลยอลงกรณ, 
จ.ปทุมธานี 

180,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 

ต.ค.60–ก.ค. 
61  

กิจกรรมส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  นักศึกษาชั้นป0 1 
อาจารย,/บุคลากร 

ลานวัฒนธรรม 
มรภ.วไลยอลงกรณ, 

31,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 

1-3 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง อาจารย,/บุคลากร 
นักศึกษาทุกชั้นป0 

เรือนไทย 
มรภ.วไลยอลงกรณ, 

145,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 

1-5 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ�อแห�งชาติ 
 

อาจารย,/บุคลากร 
นักศึกษาทุกชั้นป0 

หอประชุมวไลย
อลงกรณ, 

35,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 

14  ก.พ. 61 กิจกรรมงามอย�างไทยวไลยอลงกรณ, นักศึกษา/ 
อาจารย,/บุคลากร 

มรภ.วไลยอลงกรณ, 
จ.ปทุมธานี 

20,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 

15 ก.พ. 61 กิจกรรมวันเจ�าฟHา นักศึกษา/ 
อาจารย,/บุคลากร 

มรภ.วไลยอลงกรณ, 
จ.ปทุมธานี 

20,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 
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วัน/เดือน/
ป" 

กิจกรรม กลุGมเป5าหมาย สถานที่ งบประมาณ ชื่อหนGวยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

พ.ย. 60 – 
30 เม.ย. 

61 

กิจกรรมรักษ,วัฒนธรรม อาจารย,/บุคลากร 
นักศึกษาทุกชั้นป0 

ลานวัฒนธรรม 
เรือนไทย 

มรภ.วไลยอลงกรณ, 

52,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 

15 มี..ค. 61 กิจกรรมวารสารวัฒนธรรมและภูมิปEญญา
ท�องถิ่น 
 

อาจารย,/บุคลากร 
นักศึกษาทุกชั้นป0 

มรภ.วไลยอลงกรณ, 
จ.ปทุมธานี 

65,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 

9-10 เม.ย. 
61 

กิจกรรมวันสงกรานต,ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่น 
 

นักศึกษาทุกชั้นป0 
อาจารย, บุคลากร 

 

มรภ.วไลยอลงกรณ, 
จ.ปทุมธานี 

35,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 

พ.ค. 61 กิจกรรมเศรษฐกิจสร�างสรรค,งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย,/บุคลากร 
นักศึกษาทุกชั้นป0 

 

- 50,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 

7 ก.ค. 61 กิจกรรมแห�เทียนจํานําพรรษา อาจารย,/บุคลากร 
นักศึกษาทุกชั้นป0 

ภาคปกติ/ภาคพิเศษ 

มรภ.วไลยอลงกรณ, 
จ.ปทุมธานี 

 

20,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 

27-28 ก.ค. 
61 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 
10 

อาจารย,/บุคลากร 
นักศึกษาทุกชั้นป0 

มรภ.วไลยอลงกรณ, 
จ.ปทุมธานี 

50,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 
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วัน/เดือน/
ป" 

กิจกรรม กลุGมเป5าหมาย สถานที่ งบประมาณ ชื่อหนGวยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

12 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม�แห�งชาติ อาจารย,/บุคลากร 
นักศึกษาทุกชั้นป0 

 

มรภ.วไลยอลงกรณ, 
จ.ปทุมธานี 

35,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 

ส.ค. 61 กิจกรรมพัฒนาเครือข�ายและกิจกรรมด�าน
ศิลปวัฒนธรรมในต�างประเทศ 

อาจารย,/บุคลากร 
นักศึกษาทุกชั้นป0 

 

มรภ.วไลยอลงกรณ, 
จ.ปทุมธานี 

60,000 งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

สกอ.4.1 

ส.ค. 61 กิจกรรมสัมนาและศึกษาดูงานด�าน
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%นอย�างยิ่งที่
มหาวิทยาลัย จะต�องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนโดยจะต�องมีการสื่อสาร
เพื่อสร�างความเข�าใจในหลักการสาระสําคัญของยุทธศาสตร,กลยุทธ, ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค�าเปHาหมาย ให�แก�คณะผู�บริหารทุกระดับรวมทั้งบุคลากรภายในให�
รับทราบ เข�าใจ มีการนําประเด็นยุทธศาสตร, กลยุทธ,การดําเนินงานที่กําหนดไว�ไปเป%นเปHาหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าที่ของคณะสํานักผ�าน
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป0และการจัดข�อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให�สอดรับกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร,รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให�เอื้ออํานวยต�อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน และจัดให�มีการกําหนดกรอบการ
ประเมินผลระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตร,ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร,เพื่อพัฒนาองค,การให�มีสมรรถนะสูงจัดประชุมติดตามผลการดําเนินการ 
แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู�ลดปEญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขปEจจัยที่มีผลต�อความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร, 

 

รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 
 

เพื่อทําให�การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,ในพระบรมราชูปถัมภ, พ.ศ. 2561 
สามารถบ�งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานและเป%นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร,เพื่อพัฒนาองค,การให�มีสมรรถนะสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ, จึงเห็นควรมีการกําหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร,ตามแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานในแนว
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ใหม�ที่มีลักษณะเป%นการประเมินผลแบบมุ�งผลสําเร็จโดยประยุกต,ใช�แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของBalanced  
Scorecard โดยกําหนดจัดให�มีการกําหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให�อยู�ภายใต�มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา4มิติอันประกอบด�วยมิติประสิทธิผล 
มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพและการพัฒนาองค,การดังแผนภาพต�อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ปSจจัยสําคัญที่มีผลตGอความสําเร็จ 
  ในการขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อนํายุทธศาสตร,ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,ในพระบรมราชูปถัมภ, พ.ศ. 2561
ไปสู�การปฏิบัติจําเป%นอย�างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต�องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จําเป%นต�อการผลักดันยุทธศาสตร,ที่กําหนดไว�ให�เกิดผลในเชิงปฏิบัติต�อง
ให�ความสนใจและตระหนักถึงปEจจัยสําคัญที่มีผลต�อความสําเร็จในประเด็นดังต�อไปนี้ 

1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จําเป:นตGอการผลักดันยุทธศาสตร�สูGการปฏิบัติ 
  1.1 การสร�างความเข�าใจร�วมกันของผู�มีส�วนเกี่ยวข�องในการผลักดันให�ยุทธศาสตร,ที่วางไว�เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู�บริหาร

และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข�อง โดยควรนําเสนอสาระสําคัญของแผนกลยุทธ, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ,พ.ศ. 2560 –2564ให�ผู�มี
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ส�วนเกี่ยวข�อง ทั้งภายในและภายนอกส�วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ สํานักภายนอก ได�แก� สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป%น
ต�นได�รับทราบถึงจุดเน�นและทิศทางในการดําเนินงานเพื่อจะได�มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข�องเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 

  1.2 การสร�างการรับรู�และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายในอันได�แก� คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยจําเป%นต�องมีการนําเสนอจัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร,ในการดําเนินงานการจัดให�มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานเป%นรอบ รวมทั้งการจัดให�มีการประชุมติดตามผลการดําเนินเป%นระยะเพื่อรับทราบความก�าวหน�าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร�วมกันระหว�างของ
คณะผู�บริหารและหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 

  1.3 การมีเวทีหรือเปqดพื้นที่ในการร�วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู�ความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานร�วมกันของหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 
โดยเฉพาะในส�วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตรเจ�าหน�าที่ฝrายสนับสนุน เพื่อจะได�ร�วมมือกันผลักดันให�ยุทธศาสตร,ที่วางไว�เกิดผลใน
เชิงปฏิบัติ   

  1.4 การกําหนดให�หน�วยงาน ผู�บริหารมีภาระความรับผิดชอบด�านการรายงานผลงานต�อสาธารณะ โดยต�องนําเสนอความก�าวหน�า
รายงานผลสร�างการรับรู�ถึงผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กําหนดไว�ในแผนกลยุทธ,ต�อผู�มีส�วนเกี่ยวข�องรวมทั้งต�อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได�
รับทราบเป%นระยะ เพื่อจะได�เป%นปEจจัยกระตุ�นให�มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินงานให�เกิดผลมากยิ่งขึ้นโดยในการนี้ควรต�องจัดให�มีการ
นําเสนอเผยแพร�ผลการดําเนินงานผ�านช�องทางที่หลากหลายที่มีอยู�ในช�วงปEจจุบัน อาทิจดหมายข�าว การประชุมติดตาม การเผยแพร�ข�อมูลผ�านเครือข�าย
อินเทอร,เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสื่อสิ่งพิมพ,ต�างๆ  

 
2. ปSจจัยสําคัญที่มีผลตGอความสําเร็จ 

  2.1 การพัฒนาผู�นําในการเปลี่ยนแปลงให�เกิดขึ้นอย�างต�อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร,สู�การปฏิบัติเป%นกระบวนการที่
ต�องอาศัยความมุ�งมั่น ตั้งใจและเต็มใจในการที่จะผลักดันให�มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร,ทั้งในส�วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิด
วิธีปฏิบัติงานที่เป%นสิ่งเคยชินอันเป%นภารกิจที่ล�วนมุ�งเน�นการสร�างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจําเป%นต�องใช�เวลาและความต�อเนื่องในการ
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ดําเนินงานเพื่อผลักดันให�เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคลดังนั้นการมีโครงข�ายของผู�นําการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู�ทั่วมหาวิทยาลัยจึง
เป%นสิ่งที่จําเป%นอย�างยิ่งต�อการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน  

  2.2 การร�วมมือกันการทํางานในรูปแบบเครือข�ายร�วมรังสรรค, สืบเนื่องจากกระบวนการนํายุทธศาสตร,รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
ไปสู�การปฏิบัติ เป%นกระบวนการที่โครงสร�าง กระบวนการต�อเนื่อง ประกอบด�วยกลุ�มผู�เกี่ยวข�องที่หลากหลายและต�างวัตถุประสงค,กัน จึงทําให�การขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามแผนต�องอาศัยความร�วมมือจากเครือข�ายหน�วยงานที่เกี่ยวข�องเป%นจํานวนมาก ดังนั้นจึงจําเป%นอย�างยิ่งที่จะต�องยึดหลักการทํางานแบบ
เครือข�ายและการเป%นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทําให�การดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินการประสบผลสําเร็จ 

  2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร,ด�วยการสื่อสารสร�างความเข�าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร,การ
ดําเนินงานของแผนให�เป%นที่รับรู�และเข�าใจตรงกันของผู�เกี่ยวข�องทุกฝrาย ผ�านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร,สู�การปฏิบัติ โดยจะต�องทําให�หน�วยงาน บุคลากร
ที่เกี่ยวข�องปฏิบัติงานในหน�าที่ให�เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร,การดําเนินการที่ได�มีการกําหนดไว�โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการ
ควบคู�กันไปอาทิการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร, การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร,การทบทวนจัดโครงสร�างองค,การรองรับการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร,การบริหารผลการปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลสําเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตาม
ผลงานเป%นต�น 

  2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ,ในพระบรมราชูปถัมภ,พ.ศ. 2561 
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได�มีส�วนร�วมในการติดตามการดําเนินการด�านงบประมาณและการดําเนินงานของหน�วยงาน โดยจะมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานด�านงบประมาณเป%นประจําทุกเดือน ตลอดป0งบประมาณ และนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ประจําป0งบประมาณ ตามแผนกลยุทธ,ให�คณะ
ผู�บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให�ข�อเสนอแนะและนําผลการประเมินดังกล�าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ,ในคราวต�อไป 

 
 


