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ค ำน ำ 

 
     กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์เป็นกำรวำงทิศทำงขององค์กรในกำรก ำหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้เกิดกำรปฏิรูป
งำนตำมกลยุทธ์ และกำรควบคุมกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน  โดยได้วิเครำะห์จำกสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอก เพ่ือน ำไปสู่กำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ  ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร กับแผนพัฒนำประเทศและนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ 
 
    เอกสำรแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ส ำเร็จได้ด้วยควำมร่วมมือจำกคณะกรรมกำร  ผู้บริหำร และบุคลำกร
ทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมช่วยกันวิเครำะห์องค์กรและก ำหนดแผนกลยุทธ์ที่จะใช้ในปีงบประมำณ 2560 -2564       
เพ่ือสำนต่อนโยบำยและเพ่ิมเติมยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรให้เกิดกำรพัฒนำและบูรณำกำรกระบวนกำรกำร
ท ำงำนให้ก้ำวหน้ำ  จึงหวังว่ำแผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะเป็นเข็มทิศที่ชี้น ำแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดกำรพัฒนำ
ในทุกด้ำน  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่ทุกฝ่ำยได้พึงประสงค์ร่วมกันนั่นคือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่องค์กรแห่งควำม
พอเพียง 
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บทที ่1 

 

ปัจจัยภำยนอกและภำยในส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
 
1. ปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
   1.1. ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
          แผนพัฒนำฯ  ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ  5 ปี (พ .ศ . 2560-2564) ซึ่ งแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทำงกำรพัฒนำของ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่
พัฒนำแล้ว  มีควำมมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์
และเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ในปี 2579  ซึ่งก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนำ
ฯ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดภำยใต้ระยะเวลำ 5 ปีต่อจำกนี้ไปพิจำรณำจำก
กำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศท่ีบ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ  
และกำรสะท้อนถึงโอกำสและควำมเสี่ยงในกำรที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้กำรพัฒนำในด้ำน  ต่ำงๆ บรรลุผลได้ใน
ระยะเวลำ 5 ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค ำนึงถึงกำรต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงต่อเนื่อง
ภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ  ฉบับที่ 12 จึงก ำหนด
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวมของกำรพัฒนำได้ ดังนี้  
  1.1.1 วัตถุประสงค์  
           1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่ำนิยม
ที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
              2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พ่ึงพำตนเองได ้ 
             3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น  สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
    1.1.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
         ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
               แนวทำงกำรพัฒนำ  
             1. ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พ่ึง
ประสงค์  
              2. พัฒนำศักยภำพให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ  
              3. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
              4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ  
                                5. พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำวะแวดล้อม 
                                6. ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง 
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                            แผนงำนโครงกำรส ำคัญ  
              1. แผนงำนกำรลงทุนพัฒนำเพิ่มศักยภำพปฐมวัย  
              2. แผนงำนสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขและควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัว  
                3. แผนงำนกำรลดพฤติกรรมเสี่ยงทำงสุขภำพอย่ำงเป็นองค์รวม 
 
     1.2 นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ  
           ข้อ 4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะใหม่
ที่สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำย  ตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคตปรับกระบวนกำรเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งในด้ำน
ควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำกำรรับฟังควำมเห็นผู้อ่ืน กำรมีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็น
พลเมืองด ีโดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  

2. ปัจจัยภำยในที่มีผลกระทบต่อส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
    2.1.1. ศูนย์กำรเรียนรู้  
            จุดประสงค์กำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร เพ่ือให้
นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และประชำชนทั่วไป สำมำรถเข้ำมำศึกษำหำควำมรู้  เพ่ิมพูนทักษะด้ำนต่ำงๆ จำกกำร
ปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ในกำรแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งรวบรวมองค์
ควำมรู้ ในกำรถ่ำยทอด เผยแพร่ ให้กับผู้เข้ำมำศึกษำดูงำน สำมำรถนำกลับไปใช้ในแก้ปัญหำของชุมชนได้อย่ำง
แท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ฐำนควำมมั่นคงด้ำนอำหำร                                หอเฉลิมพระเกียรติ “นิทัศน์รำชภัฏ” 
 
 

 
 
 
 
 
 

ศูนย์ประสำนงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                        บ้ำนชีววิถี 
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   2.1.2. กำรบริกำรวิชำกำร  
            ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ร่วมกับ คณะ วิทยำลัย  และ มรว.สระแก้ว  
ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรและงำนสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชน ท้องถิ่น โดยมีกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวนพ้ืนที่เป้ำหมำย 3  พ้ืนที่  
ประกอบด้วย  ภำยในมหำวิทยำลัย   ภำยนอกมหำวิทยำลัย  และจังหวัดสระแก้ว   
    2.2. นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559-2561  
          สืบเนื่องจำกปัจจุบันสังคมโลก รวมทั้งสังคมไทยได้เปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่สังคมยุคดิจิตอลและระบบ
เศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ ท ำให้ประเทศไทยมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงในเชิ งโครงสร้ำงของระบบ
เศรษฐกิจ นโยบำยและยุทธศำสตร์ชำติที่เรียกว่ำประเทศไทย 4.0 นโยบำยประชำรัฐ และกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้
เป็นกำรศึกษำ 4.0  
          คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  จึงได้
จัดกำรประชุมวิเครำะห์สถำนกำรณ์และก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรมหำวิทยำลัยที่ตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อน
นโยบำย ยุทธศำสตร์ชำติของรัฐบำล เพ่ือมอบให้มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำรใช้เป็นเป้ำหมำยและแนวทำง
ในกำรบริหำรกำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  และใช้เป็นกรอบในกำรก ำกับติดตำมผลกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และผู้บริหำรอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้มีสำระส ำคัญของนโยบำยสภำ
มหำวิทยำลัยในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 ดังนี้ 
           นโยบำยข้อที่ 2 สร้ำงผลงำนเชิงประจักษ์ในกำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ  
           โดยบูรณำกำรงำนพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วนของกำรผลิตบัณฑิต    
กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เร่งฝึกบัณฑิตให้มีควำมสำมำรถ มีบทบำท เข้ำไปมี
ส่วนร่วม  ในกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคมตำมอัตลักษณ์อย่ำงชัดเจน ผลิตผลงำนวิจัยที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ที่บูรณำ
กำรศำสตร์แบบสหสำขำ และตอบสนองควำมต้องกำรทั้งระดับประเทศชำติและท้องถิ่น  เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
ประชำรัฐ เร่งสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติทั้งภำยในและภำยนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำ
ชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน มุ่งพัฒนำให้มหำวิทยำลัยเป็นชุมชนอุดมปัญญำ เป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ควำมรู้ ปัญญำเชิงกำรปฏิบัติจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร 
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2. ควำมเชื่อมโยง 
   2.1 ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติกำร 
 

 
  

นโยบำยรัฐบำล 
นโยบำยสภำ แผนกลยุทธ์  แผนกลยุทธ์ส ำนัก 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มหำวิทยำลัย  ส่งเสริมกำรเรียนรู้และ 

วไลยอลงกรณ์ รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ บริกำรวิชำกำร 
ข้อ 4.4 พัฒนำคนทุก นโยบำยข้อ 2 สร้ำงผลงำน ยุทธศำสตร์ 3 กำร  ยุทธศำสตร์ 3  
ช่วงวัย โดยส่งเสริมกำร เชิงประจักษ์ในกำรเป็น พัฒนำงำนพันธกิจ กำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือ  สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือกำร สัมพันธ์ และถ่ำยทอด กำรพัฒนำท้องถิ่น 

ให้สำมำรถมีควำมรู้ พัฒนำท้องถิ่นให้เป็นที่ เผยแพร่โครงกำร กลยุทธ์ 
และทักษะใหม่ที่ ยอมรับ อันเนื่องมำจำกพระรำช  วิชำกำรเพ่ือสังคม 
สำมำรถประกอบอำชีพ  ด ำริ ที่สร้ำงควำมเข้มแข็งและ 
ได้หลำกหลำยตำม  กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดี 
แนวโน้มกำรจ้ำงงำนใน  3.1 สร้ำงเครือข่ำยชุมชน  สร้ำงเครือข่ำย 
อนำคตปรับกระบวน  นักปฏิบัติจำกภำยใน ควำมร่วมมือวิชำกำร 
กำรเรียนรู้และ  และภำยนอกเพ่ือร่วมกัน เพ่ือสังคมและสืบสำน 
หลักสูตรให้เชื่อมโยง  ศึกษำแก้ไขปัญหำของ แนวพระรำชด ำริ 
กับภูมิสังคม โดยบูรณำ  ชุมชนท้องถิ่นและเสริม   
กำรควำมรู้และ  พลังให้ชุมชนท้องถิ่น  

คุณธรรมเข้ำด้วยกัน  สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำง  

เพ่ือให้เอ้ือต่อกำร  ยั่งยืน  

พัฒนำผู้เรียนรู้ทั้งใน  3.2 พัฒนำศูนย์เรียนรู้  สร้ำงเครือข่ำย  
ด้ำนควำมรู้ ทักษะกำร  โครงกำรตำมแนว ควำมร่วมมือวิชำกำร  
ใฝ่เรียนรู้กำรแก้ปัญหำ  พระรำชด ำริหลักปรัชญำ เพ่ือสังคม และสืบสำน 
กำรรับฟังควำมเห็น  ของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระรำชด ำริ 
ผู้อื่น กำรมีคุณธรรม  โครงกำรอนุรักษ์พันธุ  

จริยธรรมและควำม  กรรมพืชฯ และ   
เป็นพลเมืองดี  โดย  เฉลิมพระเกียรติ    

เน้นควำมร่วมมือ  พระบรมวงศำนุวงศ์   
ระหว่ำงผู้เกี่ยวข้อง     
ทั้งในและนอกโรงเรียน     
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นโยบำยรัฐบำล 
นโยบำยสภำ แผนกลยุทธ์  แผนกลยุทธ์ส ำนัก 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มหำวิทยำลัย ส่งเสริมกำรเรียนรู้และ 
วไลยอลงกรณ์ รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ บริกำรวิชำกำร 

  ยุทธศำสตร์ 5   
 
 

 กำรพัฒนำระบบบริหำร   
  จัดกำรที่เป็นเลิศมี   
  ธรรมำภิบำล  
  กลยุทธ์  
  5.2 ปรับปรุงกฎหมำย  พัฒนำศักยภำพ 
  ระเบียบ ข้อบังคับ ผู้ให้บริกำรวิชำกำร 
  จัดกำรฝึกอบรมและ เพ่ือสังคม 
  พัฒนำที่มุ่งเน้นกำร  

  ปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง  
  ธรรมำภิบำลและเป็น  
  มหำวิทยำลัยที่รับ  

  ผิดชอบต่อสังคมและ  

  ได้มำตรฐำนสำกล  
  5.4 จัดหำและพัฒนำ  พัฒนำศักยภำพ 
  ทรัพยำกรสนับสนุนกำร ผู้ให้บริกำรวิชำกำร 
  เรียนรู้เทคโนโลยี เพ่ือสังคม 
  สำรสนเทศ สิ่งอ ำนวย  

  ควำมสะดวก และบริกำร  

  ขั้นพ้ืนฐำนภำยใน  

  มหำวิทยำลัยให้พร้อม  

  ต่อกำรเป็น  

  Semi residential   

  University  
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3. ควำมเชื่อมโยงนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย 
 

  

 
 
 
 
 
  

นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย 

นโยบำยข้อ 1 
ยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนกำรจัด

กำรศกึษำตำมเกณฑ์
มำตรฐำนทั้งระดับชำติ

และนำนำชำต ิ

นโยบำยข้อ 2 
สร้ำงผลงำนเชิง

ประจักษ์ในกำรเป็น
สถำบันอุดมศึกษำเพื่อ

กำรพัฒนำทอ้งถิน่ 

นโยบำยข้อ 3 
พัฒนำและผลิตบัณฑิตให้
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

มีอัตลกัษณ์เดน่ชัดเป็นที่
ยอมรับ 

 นโยบำยข้อ 4 
พัฒนำเป็นมหำวทิยำลัย     

ขนำดกลำง 

 นโยบำยข้อ 5 
พัฒนำกำรบริหำร

จัดกำรมหำวทิยำลัย 
เพื่อสรำ้งธรรมำภิบำล     

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที ่1 
กำรผลิตบัณฑิตโดย

กระบวนกำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ (Productive 

Learning) สร้ำง
เครือข่ำยควำมรว่มมอื
ตำมรูปแบบประชำรัฐ 
เพื่อพัฒนำทอ้งถิน่ โดย

ยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  
      

 ประเดน็ยุทธศำสตรท์ี่ 2 
กำรวจิัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองต่อกำร
แก้ไขปัญหำท้องถิ่น 

 

      

 ประเดน็ยุทธศำสตรท์ี่ 3 
กำรพัฒนำงำนพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ำยทอด 
เผยแพร่โครงกำรอนั

เนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
 

      

 ประเดน็ยุทธศำสตรท์ี่ 4 
กำรส่งเสรมิศำสนำ 

ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ 
สร้ำงจิตส ำนึกทำง

วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ต่ำง
วัฒนธรรม อนุรกัษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทำง
วัฒนธรรม พัฒนำระบบ

กำรบริหำรจัดกำร
ศิลปวัฒนธรรมที่น ำไป

ต่อยอดสูเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

 ประเดน็ยุทธศำสตรท์ี่ 5 
กำรพัฒนำระบบกำร

บริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมี
ธรรมำภิบำล 

 

      

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 



แผนกลยุทธ์ ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2560-2564 
 

10 
 

 
4. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส ภัยคุกคำม 

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้ส

่วน
เส

ีย 

S1 มีกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือวิชำกำรเพื่อ
สังคมระหว่ำงหน่วยงำน
ภำยในและหน่วยงำน
ภำยนอก 

 O1 มีเครือข่ำยที่เขม้แข็ง 
พร้อมสนับสนุนกำรด ำเนิน 
งำนวิชำกำรเพื่อสังคม 
และสบืสำนแนวพระรำช 
ด ำร ิ

T1 นโยบำยของภำครัฐไม่
เอื้อต่อกำรปฏิบตัิงำน และ
มีกำรปรับเปลีย่นตลอด 
เวลำ 

  O2 หน่วยงำนภำยนอกให้
ควำมส ำคญังำนวิชำกำร
เพื่อสังคมและสืบสำนแนว
พระรำชด ำร ิ

 

  O3 ประชำชน/หน่วยงำน
ภำยนอกมีควำมต้องกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต 

 

กร
ะบ

วน
กำ

รภ
ำย

ใน
 

S1 มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ส ำหรับบุคลำกร
ภำยในและภำยนอก 
 
 
 

W1 ส ำนักส่งเสริมกำร
เรียนรู้และบริกำร
วิชำกำรกับหน่วยงำน
ภำยใน  มีกำรบรูณำกำร
ร่วมกันน้อย ด้ำน
วิชำกำรเพื่อสังคม และ
สืบสำนแนวพระรำชด ำร ิ

O1 มหำวิทยำลัยอยู่ใกล้
แหล่งเรียนรู้ด้ำนกำร    
สืบสำนแนวพระรำชด ำร ิ

 

 W2 กำรประชำสัมพันธ์
บริกำรวิชำกำรและ   
สืบสำนแนวพระรำชด ำริ
ไม่ทั่วถึง 

  

บุค
ลำ

กร
&ค

วำ
มร

ู้ S1 บุคลำกรของส ำนัก
ส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำร มีทักษะและ
ควำมช ำนำญด้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนมีควำม
มุ่งมั่นสืบสำนแนวพระรำช 
ด ำร ิ

   

กำ
รเง

ิน S1 มีงบประมำณสนับสนุน
อย่ำงเพียงพอ 
 

 O1 มีกำรบริกำรวิชำกำรที่
ก่อให้เกิดรำยได้ให้กับ
หน่วยงำน 
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5. แผนที่ยุทธศำสตร์ ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิสัยทัศน์ ส่งเสริมงำนวิชำกำรเพื่อสังคม และสืบสำนแนวพระรำชด ำริ 

มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ พัฒนำศูนย์เรียนรู้โครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริ 

มิติกระบวนกำร พัฒนำกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำน
ร่วมกับชุมชน 

จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุน
กำรเรียนรู้ 

มิติคนและควำมรู้ พัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  

มิติกำรเงิน บริกำรวิชำกำรท่ีก่อให้เกิดรำยได้  
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บทที่ 2 
แผนกลยุทธ์ส ำนักส่งเสรมิกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564 
ปรัชญำ  

           น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมชุมชน 
อัตลักษณ์ 

 บัณฑิตจิตอำสำ พัฒนำท้องถิ่น 

เอกลักษณ์  

 เป็นสถำบันที่น้อมน ำแนวทำงกำรด ำเนินชีวิต ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

วิสัยทัศน์   
                      
                     มุ่งงำนพันธกิจสัมพันธ์ น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ พัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
พันธกิจ   
     1. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสืบสำนศำสตร์พระรำชำ  
                     2. ส่งเสริม สนับสนุน ด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ พัฒนำเครือข่ำยประชำรัฐ   
                     3. ส่งเสริม สนับสนุน งำนพันธกิจสัมพันธ์ เสริมสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐ พัฒนำชุมชนท้องถิ่น 
                     4. พัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำง ๆ ทั้งด้ำนแผนงำน แผนบุคลำกร อำคำร 
                        สถำนที่ สื่อ โสตทัศนูปกรณ ์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือรองรับกำร ให้บริกำรวิชำกำรอย่ำงมี 
                        ประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  
เป้ำประสงค์ 
                     1. ด ำเนินงำนด้ำนพันธกิจสัมพันธ์ได้ตำมควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กำรเป้ำหมำย 
                         เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและมีควำมเข้มแข็งสำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และก่อให้เกิด 
                        ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กำรเป้ำหมำย 

         2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมืองำนพันธกิจสัมพันธ์ และสืบสำนศำสตร์พระรำชำกับชุมชน 
            หนว่ยงำนภำยใน หน่วยงำนภำยนอก ในกำรพัฒนำชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กำรเป้ำหมำย  
         3. นักศึกษำ บุคลำกร และประชำชนมีกำรพัฒนำควำมรู้ และเพ่ิมทักษะในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำง 
             ยั่งยืนตำมศำสตร์พระรำชำ 
         4. สังคม องค์กรท้องถิ่น มีแหล่งศึกษำเรียนรู้ด้ำนพันธกิจสัมพันธ์ และสืบสำนศำสตร์พระรำชำ 
         5. งำนพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับ พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนและ ท้องถิ่น ท ำให้เกิดรำยได้และ 
            สร้ำงประโยชน์ให้แก่ชุมชน หรือองค์กำร 

นโยบำย 
1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกระบวนกำร 
    ด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย  หรือมีกำรต่อยอดควำมรู้กับชุมชนท้องถิ่น  และองค์กำร 
    เป้ำหมำยที่ก่อให้เกิดรำยได้ 

                     2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อำจำรย์ บุคลำกร  นักศึกษำ  และชุมชน หรือองค์กำรเป้ำหมำย มี 
                        ส่วนร่วมในกำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ กำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ ที่มีผลต่อกำรผลิต 
                        บัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม 
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         3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนในกำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ตำมควำมต้องกำรของ 
                        สังคม หรือชุมชน  และก่อให้เกิดวิจัยชุมชน เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ให้เกิด 
                        กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
                     4. กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนพันธกิจสัมพันธ์ และงำนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ โดยถ่ำยทอดองค์ 
                         ควำมรู้ และเผยแพร่สู่บุคลำกร นักศึกษำและสำธำรณชน 
                     5.  เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำชุมชน 
                          หรือองค์กำรเป้ำหมำย ซึ่งเป็นแหล่งงำนของนักศึกษำ 
                      6.  เสริมสร้ำงกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม และหลักธรรมมำภิบำลให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
                      7.  เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
                      8.  ส่งเสริมและพัฒนำให้มีกำรน้อมน ำแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
                          พอเพียงให้แก่หน่วยงำนภำยใน  ภำยนอก  และชุมชน 
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ตัวช้ีวัดของเป้ำประสงค์และผู้รับผิดชอบ 
 

ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน ผู้ก ากบัตดิตาม 

2560 2561 2562 2563 2564 
 เป้าประสงค์ที ่1 บัณฑิตมคุีณภาพมาตรฐาน มทีกัษะในการคดิวเิคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวติ มศัีกยภาพสอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ 

1.4 ร้อยละของอาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ
หรือกิจกรรมการเรียนรู้ จากการปฏิบติัร่วมกบัชุมชน  
1.4.1 ร้อยละของอาจารยท่ี์เขา้ร่วม โครงการต่อจ านวน
อาจารยท์ั้งหมด  
 

  ร้อยละ 
30  

 

ร้อยละ 
40  

 
 

ร้อยละ 
50  

 
 

● คณะ/วทิยาลยั  
● มรภ.วไลยฯ สระแกว้  
● งานวชิาศึกษาทัว่ไป 
  

ส านกัส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวชิาการ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานนัต ์ 
รองอธิการบดี 

เป้าประสงค์ที ่2 วจิยัและนวตักรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืนของประเทศ 

2.5.2 จ านวนนวตักรรมหรือผลงาน บริการวชิาการท่ี
สามารถสร้างคุณค่าแก่ ผูรั้บบริการ ชุมชน และสงัคมได้
โดย สามารถนาผลงานบริการวชิาการไปใช ้ประโยชน์
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และการศึกษา  
    

  11 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

20 
ผลงาน 

● คณะ/วทิยาลยั 
● มรภ.วไลยฯ สระแกว้  
● งานวิชาศึกษาทัว่ไป 
● สถาบนัวจิยัและพฒันา 
  

ส านกัส่งเสริมการเรียนรู้ 
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานนัต ์ 
รองอธิการบดี 
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ตัวช้ีวัดของเป้ำประสงค์และผู้รับผิดชอบ 
 

ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน ผู้ก ากบัตดิตาม 

2560 2561 2562 2563 2564 
 เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวติโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมคีวามสุข และมรีายได้เพิม่ขึน้ 

3.1 ระดบัความส าเร็จของการนอ้มน าหลกัปรัชญาของ    
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการขบัเคล่ือนมหาวทิยาลยั 

ระดบั 5 
 

ระดบั 5 
 

ระดบั 5 
 

ระดบั 5 
 

ระดบั 5 
 

 ส ำนักส่งเสรมิกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 

ส านกัส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวชิาการ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานนัต ์ 
รองอธิการบดี 

3.2 จ านวนชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการจดัการตนเอง  
    

2 ชุมชน  2 ชุมชน  3 ชุมชน  3 ชุมชน  3 ชุมชน  ● ทุกคณะ 
● วทิยาลยันวตักรรม     
 การจดัการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแกว้  
● งานวิชาศึกษาทัว่ไป 
● ส านกัส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

ส านกัส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานนัต ์ 
รองอธิการบดี 

3.3 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ต่อการ
ใหบ้ริการวชิาการของมหาวทิยาลยัโดยค านึงถึงการใช้
นวตักรรมเพื่อตอบสนอง โจทยก์ารพฒันาสนบัสนุนให้
ชุมชนสร้างสงัคม คุณภาพรองรับโอกาสและความทา้
ทาย ในอนาคต  
 

>4.51  >4.51  >4.51  >4.51  >4.51  ส านกัส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวชิาการ  
 

ส านกัส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวชิาการ 

รศ.ดร.นฤมล 
ธนานนัต ์ 
รองอธิการบดี 
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ตัวช้ีวัดของเป้ำประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ

ด าเนินงาน 
ผู้รายงาน ผู้ก ากบัตดิตาม 

2560 2561 2562 2563 2564 
 เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวติโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมคีวามสุข และมรีายได้เพิม่ขึน้ 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเขา้สู่ ต าแหน่งท่ี
สูงข้ึนจากผูท่ี้มีคุณสมบติัเขา้เกณฑ ์การประเมิน  

  ร้อยละ 3  ร้อยละ 3  ร้อยละ 3  ทุกหน่วยงาน  งานบริหารงานบุคคล  
สานกังานอธิการบดี  

ผศ.เจษฎา 
ความคุน้เคย 
รองอธิการบดี  

5.11 ร้อยละคะแนนเฉล่ียผลการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) เพ่ิมข้ึน  

 ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

หน่วยงานทั้งหมด  สานกังานอธิการบดี  ผศ.เจษฎา 
ความคุน้เคย 
รองอธิการบดี  

5.14 ค่าเฉล่ียระดบัความผกูพนัของ บุคลากรต่อองคก์ร  มากกวา่  
4.51  

มากกวา่
4.51  

มากกวา่
4.51  

มากกวา่
4.51  

มากกวา่
4.51  

ทุกหน่วยงาน  สานกังานอธิการบดี  ผศ.เจษฎา 
ความคุน้เคย 
รองอธิการบดี  

5.15 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมี
ต่อมหาวทิยาลยัในทุกมิติ  

 มากกวา่ 
4.00  

มากกวา่ 
4.00  

มากกวา่
4.00  

มากวา่ 
4.00  

●ส านกัส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน  
●สถาบนัวจิยัและพฒันา  
●งานศิลปวฒันธรรม  
●ส านกัส่งเสริม การเรียนรู้
และ บริการวชิาการ  
●กองกลาง  

กองกลาง  
สานกังานอธิการบดี  

ผศ.เจษฎา 
ความคุน้เคย 
รองอธิการบดี  

หมำยเหตุ : เกณฑ์กำรประเมิน  
    ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย  
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                      ระดับ 1 มีกำรมอบนโยบำยในกำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในมหำวิทยำลัยมีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดและผลักดันนโยบำย สู่กำร
ปฏิบัติงำนจนเกิดกระบวนกำรวำงแผนงำนของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้ำงขวำงตำมสภำพของมหำวิทยำลัย  
                      ระดับ 2 มหำวิทยำลัยพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดี คุณภำพสูงขึ้น สำมำรถลดข้อผิดพลำดในกำรบริหำรงำน ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำม 
รวดเร็วขึ้น  
                      ระดับ 3 บุคลำกรและนักศึกษำมีอุปนิสัยในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงถูกต้องและมีกำรประเมินคุ้มทุนจำกกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือกำร แก้ไข ปรับปรุง พัฒนำวิธีกำร
จัดกำรทรัพยำกรและเสริมสร้ำงอุปนิสัยที่ดีในกำใช้ทรัพยำกรอย่ำงต่อเนื่อง  
                      ระดับ 4 มีกำรก ำหนดหรือประกำศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นอำจำรย์บุคลำกรหรือนักศึกษำที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จนอำจำรย์ 
บุคลำกรหรือนักศึกษำส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตำม  
                              ระดับ 5 มหำวิทยำลัยได้รับควำมชื่นชมอย่ำงกว้ำงขวำงและได้รับประกำศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในกำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์  
          ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning)  
                    กลยุทธ์ 
                        1.1 พัฒนำปรับปรุงหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning)  
                        1.2 พัฒนำสมรรถนะของนักศึกษำให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning)  
                        1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำสมรรถนะทักษะด้ำนภำษำสำกล  
                        1.4 สร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบประชำรัฐเพ่ือพัฒนำคุณภำพบัณฑิต  
                        1.5 พัฒนำต้นแบบกำรผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
                        1.6 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนสำธิตเพ่ือให้ได้มำตรฐำนสำกล  
            ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำท้องถิ่น  
                      กลยุทธ์ 
                           2.1 สรำ้งเครือข่ำยจัดหำสนับสนุนงบประมำณทุนวิจัย  
                           2.2 สรำ้งผลงำนวิจัยที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชำติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประชำรัฐ ลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำง
ควำมมั่งค่ัง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชำติ  
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                           2.3 พัฒนำกำรผลิตผลกำรวิจัยของอำจำรย์ด้ำนกำรผลิตหรือพัฒนำครู 
 
 
 
             ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ  
                       กลยุทธ์   
                           3.1 สรำ้งเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติจำกภำยในและภำยนอกเพ่ือร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้
อย่ำงยั่งยืน  
                           3.2 ยกระดับผลงำนกิจกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
                           3.3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เกิดกำรเรียนรู้รองรับกำรปฏิรูปกำรศึกษำและสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำครูประจำกำรแบบ Coaching  
                           3.4 พัฒนำโรงเรียนสำธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรและกำรวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
             ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
                       กลยุทธ์  
                           4.1 บริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำ ทำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
                           4.2 สรำ้งเครือข่ำยหรือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนำนำชำติ  
                           4.3 พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
             ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล  
                       กลยุทธ์    
                            5.1 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำสมรรถนะให้อำจำรย์ และบุคลำกร ให้เกิดกำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ (Productive Learning)  
                            5.2 เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและเป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม  
                            5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ  
                            5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรสำนักงำน  
                            5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว  



แผนกลยุทธ์ ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2560-2564 
 

19 
 

                            5.6 จัดหำและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพ่ือรองรับต่อกำรเป็น Semi residential University  
                            5.7 กำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัย  
                            5.8 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรโรงเรียนสำธิต 

 
เป้ำประสงค์ 3 ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยไดเ้พิ่มขึ้น 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 2560 2561 2562 2563 2564 

3.1  สร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนนักปฏิบัติ  จำก
ภำยในและภำยนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษำแก้ไข
ปัญหำของชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่
ได้อย่ำงยั่งยืน 

3.1.1 โครงกำร
สร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนนักปฏิบัติ 
เพื่อร่วมกัน
ศึกษำแก้ไข
ปัญหำของ
ชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สำมำรถด ำรงอยู่
ได้อย่ำงยั่งยืน  

3.1.1.1 จ ำนวนของ
หมู่บ้ำนในจังหวัด
ปทุมธำนีและจังหวัด
สระแก้วที่มีฐำนข้อมูล
ต ำบลในกำรคัดเลือก
ชุมชนส ำคัญเพื่อใช้ในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

  52 
หมู่บ้ำน 

 

52 
หมู่บ้ำน 

 

52 
หมู่บ้ำน 

 
 

● สร้ำงเครือข่ำยร่วมกับท้องถิ่น 
● ส ำรวจข้อมูลหมู่บ้ำน 
● จัดท ำฐำนข้อมูลหมู่บ้ำน 
● รำยงำนฐำนข้อมูลหมู่บ้ำน 
● คัดเลือกหมู่บ้ำนที่ส ำคัญเพื่อ
ท ำกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ 

● คณะ/วิทยำลัย 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งำนวิชำศึกษำทั่วไป 
● ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 

ส ำนักส่งเสรมิกำร
เรียนรู้และบริกำร
วิชำกำร 

 

3.1.1.2 ระดับควำมส ำเรจ็
ของกำรสร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จำก
ภำยในหรือภำยนอก
มหำวิทยำลยัเพื่อร่วมกัน
ศึกษำและแกไ้ขปัญหำ
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้ำหมำยร่วมที่     
บูรณำกำรภำรกิจของ
มหำวิทยำลยั  

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

ระดับ    
5 

● สร้ำงประมวลองค์ควำมรู ้
● สร้ำงเครือข่ำยเพื่อพัฒนำ
และแก้ไขปญัหำชุมชนท้องถิ่น  
● จัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ำยเพื่อพัฒนำแก้ไข
ปัญหำของชุมชนท้องถิ่น 
● โครงกำรจดัหำรำยได้จำก
กำรฝึกอบรม กำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรและกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลย(ีจำกสถำน
ประกอบกำร โรงเรยีน องค์กร

● คณะ/วิทยำลัย 
● มรภ.วไลยฯสระแก้ว 
● ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 

ส ำนักส่งเสรมิกำร
เรียนรู้และบริกำร
วิชำกำร 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 2560 2561 2562 2563 2564 

ปกครองท้องถิ่น และภำค
ธุรกิจอุตสำหกรรม) 
 

 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.2 พัฒนำศูนย์เรียนรู้
โครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
และเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศำนุวงศ์ 

3.2.1 โครงกำร
ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตำมแนว
พระรำชด ำริและ
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.2.1.1 ร้อยละของ
บุคลำกรและนักศึกษำที่
ได้รับกำรพัฒนำ /เรียนรู้
ตำมแนวพระรำชด ำริและ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

● กิจกรรม 1 กิจกรรมกำร
พัฒนำและเรียนรูต้ำมแนว
พระรำชด ำริและหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
● กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
นิทรรศกำรโครงกำรวันส ำคัญ
เฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำร 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักส่งเสรมิกำร
เรียนรู้และบริกำร
วิชำกำร 

3.2.1.2 ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

  >4.51 >4.51 >4.51  
 
ส ำนักส่งเสรมิกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 

 
 
ส ำนักส่งเสรมิกำร
เรียนรู้และบริกำร
วิชำกำร 3.2.1.3 จ ำนวนโครงกำร

นิทรรศกำรวันส ำคญั 
  5 5 5 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.2 พัฒนำศูนย์เรียนรู้
โครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
และเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศำนุวงศ์ 
 

3.2.2 โครงกำร 
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

3.2.2.1 ร้อยละของกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรที่
บรรลตุำมวตัถุประสงค์
ของโครงกำร 
 
 
 
 
 

 

- ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

● กิจกรรม 1 โครงกำรเก็บ
รวบรวมตัวอย่ำงแห้งและดองเพื่อ
เป็นสื่อกำร เรียนรู้หรือเก็บใน
พิพิธภัณฑ์ (กลุ่มวัชพืช) 
 
 กิจกรรม 2  โครงกำรเพำะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ  
 
 กิจกรรม 3 โครงกำรอนุรักษ์
พันธุ์ไม้พื้นเมืองและบ้ำนชีววีถี 
 
 กิจกรรม 4 โครงกำรศึกษำพืช
อำหำรและพืชสมุนไพรท้องถิ่น 
เพื่อกำรอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
ตำมภมูิปัญญำ 
 
 กิจกรรม 5 โครงกำรสร้ำง
จิตส ำนึกงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน 
 
 
 
 

งำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

งำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.2 พัฒนำศูนย์เรียนรู้
โครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
และเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศำนุวงศ์ 
 

  
 

      กิจกรรม 6 โครงกำรจัดกำร
ประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร 
อพ.สธ. 
 
 กิจกรรม 7 โครงกำรบริหำรศูนย์
ประสำนงำนโครงกำรอนรุักษ์
พันธุกรรมพืช 
 
 กิจกรรม 8 โครงกำรจัดท ำ
หนังสือและสื่อเผยแพร่ควำมรู ้

 
 กิจกรรม 9 โครงกำรสร้ำง
จิตส ำนึกเครือข่ำยงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น 

  

หมำยเหตุ :  
 เกณฑ์กำรประเมินผล 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อร่วมกันศึกษำและแก้ ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็น
พื้นที่เป้ำหมำยร่วมที่บูรณำกำรภำรกิจของมหำวิทยำลัย  

  ระดับ 1 มีบันทึกลงนำมควำมร่วมมือ 
  ระดับ 2 มีกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3 มีกำรประเมินควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินโครงกำรในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4 มีกำรประเมินควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินโครงกำรในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้ำหมำยที่ไดร้ับกำรพัฒนำและที่มคีวำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน ที่ปรำกฏหลกัฐำนที่ชัดเจน และมีกำรจดักำรบรรยำยสำธำรณะ (Public Lecture) 
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เป้ำประสงค์ 5 มหำวิทยำลัยมีคณุภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล  

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.3 พัฒนำมำตรฐำน
กำรศึกษำสู่ควำม 
เป็นเลิศ 

5.3.1 โครงกำร
จัดกำรมำตรฐำน
กำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อสู่
ควำมเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  

 

  ระดับ 5 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 กิจกรรม 1 กำรบริหำรจัดกำร
กำรประกันกำรศึกษำคณุภำพ
ภำยใน (IQA) 

หน่วยงำนท้ังหมด งำนมำตรฐำนและ
จัดกำรคณุภำพ 

5.4 พัฒนำ
ประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน 

5.4.1 โครงกำร
พัฒนำ
ประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน 

5.4.1.1 ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ      
ตำมแผนที่ก ำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

กิจกรรม 1 กำรบริหำร
ส ำนักงำน (วัสดุส ำนักงำน 
ซ่อมแซมครภุณัฑ์และวัสดุ
กำรศึกษำ เชื้อเพลิง 
สำธำรณูปโภค ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร) 

หน่วยงำนท้ังหมด 
 

กองนโยบำย 
และแผน 
 

5.4.1.2 ระดับควำมส ำเรจ็
ของกำรจัดกำรทรัพยำกร
บุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ 

  ระดับ 5 
 

ระดับ 5 ระดับ 5 กิจกรรม 1 จัดท ำแผนปฏิบตัิ
กำรส ำนักส่งเสริมกำรเรยีนรู้
และบริกำรวิชำกำร 
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.4 พัฒนำ
ประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน 

5.4.3 โครงกำร
จัดประชุมเพื่อ
พัฒนำระบบ
บริหำรจดักำร
โดยมสี่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณตำม
แผนกำรจดัประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กิจกรรม 1 ประชุม
คณะกรรมกำรตดิตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของมหำวิทยำลัยและคณบด ี

● ส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลยั 

● หน่วยงำนท้ังหมด 
● ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำร

และงำนทะเบยีน  

● ส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลยั 
● หน่วยงำน
ทั้งหมด 
● ส ำนักส่งเสรมิ
วิชำกำรและ       
งำนทะเบียน 

5.6 จัดหำและพัฒนำ
ทรัพยำกรสนับสนุน
กำรเรยีนรู ้เทคโนโลยี
สำรสนเทศสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก และ
บริกำรขั้นพื้นฐำน
ภำยในมหำวิทยำลัย
ให้พร้อมต่อกำรเป็น 
Semi  
 

5.6.1 โครงกำร
จัดหำและ
พัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยำกร 
สนับสนุน
กำรศึกษำ กำร
วิจัย  
กำรบริกำร
วิชำกำร  

5.6.1.1 ค่ำเฉลีย่ ควำมพึง
พอใจของนักศึกษำและ
อำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุน 
กำรเรยีนรู ้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกและบริกำร
ขั้นพื้นฐำนภำยใน
มหำวิทยำลยั  

 

>3.51  >3.51  >4.51  >4.51  >4.51  กิจกรรม 1 โครงกำรหอเฉลิม
พระเกียรติและนิทรรศกำรเฉลิม
พระเกยีรติ เนื่องในโอกำสมหำ
มงคลพระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก 

●ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
●ศูนย์คอมพิวเตอร ์ 
●คณะ/วิทยำลัย  
●มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
●ส ำนักส่งเสริมกำรเรยีนรู้
และบริกำรวิชำกำร  
●ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 

ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  
 

 หมำยเหตุ : เกณฑ์กำรประเมินผล  
 ตัวช้ีวัดที่ 5.1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ 

 ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  
 ระดับ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
 ระดับ 5 น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  
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ตัวชี้วัดที่ 5.2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรของกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

ระดับ 1  มหำวิทยำลัยมีกำรจัดท ำแผนระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรของกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) 

ระดับ 2 มหำวิทยำลัยมีระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหำวิทยำลัยมีระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหำวิทยำลัยมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรของกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ระดับ 5 มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่สำธำรณะและกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
เกณฑ์มำตรฐำน   

1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
                            2. มีคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำทุกภำค 

   กำรศึกษำ 
3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมินให้กรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ 

                            5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

 เกณฑ์กำรประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 1 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร 2 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร 3-4 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร 5 ข้อ มีกำรด ำเนินกำร 6 ข้อ 
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บทที ่3 

กำรก ำกับติดตำมประเมินผล 
 
แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรของแผน 
  

     ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
พ.ศ. 2560 – 2564 จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ส ำนัก จะต้องมีกำรพัฒนำระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำนและ
กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน โดยจะต้องมีกำรสื่อสำร เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในหลักกำร 
สำระส ำคัญของ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงำนหลัก ค่ำเป้ำหมำย ให้แก่บุคลำกรภำยในให้รับทรำบ เข้ำใจ มี
กำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ไปเป็นเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
ของส ำนัก ผ่ำนกระบวน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและกำรจัดข้อตกลงผลงำนรำยบุคคล มีกำรก ำหนด
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดรับกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์  รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในกำรติดตำมผล
กำรบริหำรงบประมำณ ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน  และจัดให้มีกำรก ำหนดกรอบกำร
ประเมินผลระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ตำมแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำองค์กำรให้มี
สมรรถนะสูง จัดประชุมติดตำมผล  กำรด ำเนินกำร แสวงหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรรับรู้ ลดปัญหำอันสืบ
เนื่องมำจำก  ควำมเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 

 
รูปแบบ แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผล 
 

เพ่ือท ำให้กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2564 สำมำรถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของกำรด ำเนินงำนและเป็นไปตำมหลักกำรของกำรบริหำร
ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  จึงเห็นควรมีกำร
ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ในแนวใหม่
ที่มีลักษณะเป็นกำรประเมินผลแบบมุ่งผลส ำเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในกำรติดตำมและ
ประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดยก ำหนดจัดให้มีกำรก ำหนดประเด็นในกำรติดตำม
ประเมินผลให้อยู่ภำยใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจำรณำ 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภำพ มิติ
ประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำองค์กำร ดังแผนภำพต่อไปนี้ 
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ปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ 
  ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพ่ือน ำยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2564  ไปสู่กำรปฏิบัติจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่มหำวิทยำลัยจะต้องมีกำรพัฒนำกลไก และวำง
เงื่อนไขที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   ต้องให้ควำมสนใจและตระหนักถึง
ปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
1. กำรพัฒนำกลไกและเงื่อนไขท่ีจ ำเป็นต่อกำรผลักดันยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 

     1.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำง
ไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพำะผู้บริหำรและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง  ควรน ำเสนอสำระส ำคัญของแผนกลยุทธ์ ส ำนัก
ส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2560 – 2564   ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอกส่วนของ
สภำมหำวิทยำลัย คณะ วิทยำลัย  มรว.สระแก้ว และส ำนัก ได้รับทรำบถึงจุดเน้นและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนเพ่ือ
จะได้มีกำรพัฒนำนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

       1.2 กำรสร้ำงกำรรับรู้และบรรยำกำศเชิงผลักดันจำ กกลไกภำยในอันได้แก่  
คณะกรรมกำร สภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย โดยจ ำเป็นต้องมีกำรน ำเสนอจัดกำร
ประชุมสัมมนำ เพ่ือชี้แจงถึงทิศทำงและยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน กำรจัดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
เป็นรอบ รวมทั้งกำรจัดให้มีกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินเป็นระยะเพ่ือรับทรำบควำมก้ำวหน้ำและแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงของคณะผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

       1.3 กำรมีเวที หรือเปิดพ้ืนที่ในกำรร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมเคลื่อนไหวของกำร
ด ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   

       1.4 กำรก ำหนดให้หน่วยงำน ผู้บริหำรมีภำระควำมรับผิดชอบด้ำนกำรรำยงำนผลงำนต่อ
สำธำรณะ โดยต้องน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนผล สร้ำงกำรรับรู้ถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรที่
ก ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชำคมภำยในมหำวิทยำลัยได้รับทรำบเป็นระยะ  เพื่อจะ
ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีควำมพยำยำมในกำรผลักดันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลมำกยิ่งขึ้น โดยในกำรนี้
ควรต้องจัดให้มีกำรน ำเสนอ เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย ที่มีอยู่ในช่วงปั จจุบัน  อำทิ 
จดหมำยข่ำว กำรประชุมติดตำม กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  
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2. ปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ 
       2.1 กำรพัฒนำผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องสืบเนื่องจำกกำร

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติเป็นกระบวนกำรที่ต้องอำศัยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในกำรที่จะผลักดันให้มี
กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ทั้งในส่วนของกำรพัฒนำระบบงำน และกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงำนที่เป็น
สิ่งเคยชิน อันเป็นภำรกิจที่ล้วนมุ่งเน้นกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ ำเป็นต้องใช้เวลำ
และควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนเพ่ือผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นกำรมี
โครงข่ำยของผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงที่กระจำยอยู่ทั่วมหำวิทยำลัยจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน  

       2.2 กำรร่วมมือกันกำรท ำงำนในรูปแบบเครือข่ำยร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจำกกระบวนกำร
น ำยุทธศำสตร์รวมทั้งนโยบำยของรัฐบำลไปสู่กำรปฏิบัติ เป็นกระบวนกำรที่โครงสร้ำง  กระบวนกำรต่อเนื่อง 
ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลำกหลำยและต่ำงวัตถุประสงค์กัน จึงท ำให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องยึด
หลักกำรท ำงำนแบบเครือข่ำยและกำรเป็นกัลยำณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะท ำให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินกำรประสบผลส ำเร็จ 

      2.3 กำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์ ด้วยกำรสื่อสำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจในทิศทำง ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้ำใจตรงกันของผู้เกี่ ยวข้องทุกฝ่ำย 
ผ่ำนกระบวนกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ โดยจะต้องท ำให้หน่วยงำน บุคลำกรที่เก่ียวข้องปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ให้เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำรที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ โดยอำศัยเครื่องมือหรือกลไกทำงกำรบริหำรหลำยๆ 
ประกำรควบคู่กันไป อำทิ กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ กำรวำงแผนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณตำม
ยุทธศำสตร์ กำรทบทวนจัดโครงสร้ำงองค์กำรรองรับกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน  
กำรวัดและประเมินผลส ำเร็จตำมแนวทำง Balanced Scorecard และกำรจัดสรรรำงวัลสิ่งจูงใจตำมผลงำน  
เป็นต้น 

       2.4 กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักได้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรด้ำน
งบประมำณและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยจะมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณเป็นประจ ำ
ทุกเดือน ตลอดปีงบประมำณ และน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ ตำมแผนกลยุทธ์ให้คณะ
ผู้บริหำรส ำนักรับทรำบและให้ข้อเสนอแนะและน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวมำพัฒนำปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในครำว
ต่อไป 




