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ค าน า 
 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี    
งบประมำณ พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย  และเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมแผนภำยใต้กรอบและทิศทำงที่ชัดเจน  ตลอดจนจัดท ำโครงกำรที่ตอบสนองตัวชี้วัดตำมพันธกิจและระบบ 
กำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรประกอบด้วยนโยบำย วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์   
ประเด็นยุทธศำสตร์  ตัวชี้วัด  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน  งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร และผู้รับผิดชอบ  โดยบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องของส ำนักส่งเสริม
กำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฉบับนี้  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนและประสำนง ำน รวมทั้งใช้เป็น
กรอบในกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรให้บรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
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แผนปฏิบัติการ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ปรัชญา  

น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมชุมชน 
อัตลักษณ์ 

 บัณฑิตจิตอำสำ พัฒนำท้องถิ่น 

เอกลักษณ์  

 เป็นสถำบันที่น้อมน ำแนวทำงกำรด ำเนินชีวิต ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

วิสัยทัศน์   
มุ่งงำนพันธกิจสัมพันธ์ น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ พัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

พันธกิจ   
ส่งเสริม สนับสนุนกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  ด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ เสริมสร้ำงเครือข่ำย  พัฒนำชุมชน ท้องถิ่น 

และสืบสำนศำสตร์พระรำชำ 
 

เป้าประสงค์ 
1. กำรสร้ำงนวัตกรรมสังคม หรือนวัตกรรมชุมชนที่สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน และลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมหรือชุมชน กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ 

สังคม และชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมืองำนพันธกิจสัมพันธ์ และสืบสำนศำสตร์พระรำชำในกำรพัฒนำชุมชน และท้องถิ่น  
3.   สนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  (มรวอ. - อพ.สธ.)  
4. มีแหล่งกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมสังคมหรือชุมชน ตำมศำสตร์พระรำชำ 
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นโยบาย 

        1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกระบวนกำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย หรือมีกำรต่อยอดควำมรู้กับชุมชน
ท้องถิ่น และองค์กำรเป้ำหมำยที่ก่อให้เกิดรำยได้ 

        2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และชุมชน หรือองค์กำรเป้ำหมำย มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ กำรพัฒนำ
ศักยภำพอำจำรย์ ที่มีผลต่อกำรผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม 

        3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนในกำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ตำมควำมต้องกำรของสังคม หรือชุมชน  และก่อให้เกิดวิจัยชุมชน เพ่ือสร้ำ ง
คุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ให้เกิด  กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

        4. เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำชุมชน หรือองค์กำรเป้ำหมำย ซึ่งเป็นแหล่งงำนของนักศึกษำ 
5. กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนงำนพันธกิจสัมพันธ์ และงำนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ ส่งเสริมและพัฒนำให้มีกำรน ำไปใช้ในพัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิต 

        6. เสริมสร้ำงกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม และหลักธรรมมำภิบำลให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
        7. เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง    

 
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
1.4 ร้อยละของอำจำรย์นักพัฒนำและนักศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำรหรือกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
1.4.1 ร้อยละของอำจำรย์ที่เข้ำร่วมโครงกำรต่อจ ำนวนอำจำรย์
ทั้งหมด 
 

ร้อยละ 40 อ.นักพัฒนำ 
 
 

วิไลลักษณ์  กำรุญวงค์ อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ  

2.5.2 จ ำนวนนวัตกรรมหรือผลงำนบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถสร้ำง
คุณค่ำแก่ผู้รับบริกำร ชุมชน และสังคมได้โดยสำมำรถน ำผลงำน
บริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชนด์้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
กำรศึกษำ  

20 ผลงำน อ.นักพัฒนำ 
 

วิไลลักษณ์  กำรุญวงค์ อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสขุ และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย 

ระดับ 5 บุญญรักษำ  อรรถพันธ์ บุญญรักษำ  อรรถพันธ์ อ.อัจจิมำ  มั่นทน 

3.2 จ ำนวนชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง  3 ชุมชน อ.นักพัฒนำ วิไลลักษณ์  กำรุญวงค์ อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 

3.3 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร
วิชำกำรของมหำวิทยำลัยโดยค ำนึงถึงกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือ
ตอบสนองโจทย์กำรพัฒนำสนับสนุนให้ชุมชนสร้ำงสังคม
คุณภำพ รองรับโอกำสและควำมท้ำทำยในอนำคต 

มำกกว่ำ 4.51 เมธี ถูกแบบ บุญญรักษำ  อรรถพันธ์ 
เมธี ถูกแบบ 

อ.อัจจิมำ  มั่นทน 

เป้าประสงค์ที ่5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน  

5.5 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำสู่ ต ำแหน่งที่สูงขึ้น
จำกผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ำเกณฑ์ กำรประเมิน  

ร้อยละ 3 
เมธี ถูกแบบ เมธี ถูกแบบ 

บุญญรักษำ  อรรถพันธ์ 
อ.อัจจิมำ  มั่นทน 

5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมิน คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 2 
เมธี ถูกแบบ เมธี ถูกแบบ 

บุญญรักษำ  อรรถพันธ์ 
อ.อัจจิมำ  มั่นทน 

5.13 ค่ำเฉลี่ยระดับควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร  มำกกว่ำ 4.51 สุภำพร  แซ่ภู่ สุภำพร  แซ่ภู่ 
บุญญรักษำ  อรรถพันธ์ 

อ.อัจจิมำ  มั่นทน 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning)  
                    กลยุทธ์ 
                         1.1 พัฒนำปรับปรุงหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning)  
                         1.2 พัฒนำสมรรถนะของนักศึกษำให้เกิดกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning)  
                         1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำสมรรถนะทักษะด้ำนภำษำสำกล  
                         1.4 สร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบประชำรัฐเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิต  
                         1.5 พัฒนำต้นแบบกำรผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
                         1.6 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนสำธิตเพ่ือให้ได้มำตรฐำนสำกล 
 

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำท้องถิ่น  
                   กลยุทธ์  
                        2.1 สร้ำงเครือข่ำยจัดหำสนับสนุนงบประมำณทุนวิจัย  
                        2.2 สร้ำงผลงำนวิจัยที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชำติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประชำรัฐ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมม่ังคั่ง 
และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชำติ  
                        2.3 พัฒนำกำรผลิตผลกำรวิจัยของอำจำรย์ด้ำนกำรผลิตหรือพัฒนำครู 
 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
                   กลยุทธ์  
                        3.1 สร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติจำกภำยในและภำยนอกเพ่ือร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน  
                        3.2 ยกระดับผลงำนกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
                        3.3 พัฒนำโรงเรียนสำธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรและกำรวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
                   กลยุทธ์  
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                        4.1 บริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำ ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
                        4.2 สร้ำงเครือข่ำยหรือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนำนำชำติ  
                        4.3 พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล  
                    กลยุทธ์ 
                         5.1 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำสมรรถนะให้อำจำรย์ และบุคลำกร ให้เกิดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning)  
                         5.2 เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและเป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม  
                         5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ  
                         5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน  
                         5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว  
                         5.6 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และบริกำรขั้นพ้ืนฐำนเพื่อรองรับต่อกำรเป็น Semi residential 
University 
                         5.7 กำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย์  
                         5.8 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรโรงเรียนสำธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 แผนปฏิบัติการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 

เป้าประสงค์ 3 ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยไดเ้พิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.1  สร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนนักปฏิบัติ      
จำกภำยในและ
ภำยนอกเพื่อร่วมกัน
ศึกษำแก้ไขปัญหำ
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สำมำรถด ำรงอยูไ่ด้
อย่ำงยั่งยืน 

3.1.1 โครงกำร
สร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนนักปฏิบัติ 
เพื่อร่วมกันศึกษำ
แก้ไขปัญหำของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสำมำรถ
ด ำรงอยู่ได้อย่ำง
ยั่งยืน  

3.1.1.1 จ ำนวนหมู่บ้ำน
ในจังหวัดปทุมธำนีและ
จังหวัดสระแก้วท่ีมี
ฐำนข้อมูลต ำบลในกำร
คัดเลือกชุมชนส ำคัญ
เพื่อใช้ในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

30 หมู่บ้ำน 
 

● สร้ำงเครือข่ำยร่วมกับท้องถิ่น 
● ส ำรวจข้อมูลหมู่บ้ำน 
● จัดท ำฐำนข้อมูลหมู่บ้ำน 
● รำยงำนฐำนข้อมูลหมู่บ้ำน 
● คัดเลือกหมู่บ้ำนที่ส ำคัญเพื่อ 
ท ำกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ 
● โครงกำรพันธกิจสัมพันธ์ 
ถอดบทเรียนและน ำเสนอ
ผลงำนต่อประชำคม  
 

●งบแผ่นดิน 
(รองบยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ) 
 
 
 
 
 
 

อ.นักพัฒนำ วิไลลักษณ์ กำรุญวงค์ 

3.1.1.2 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
สร้ำงเครือข่ำยชุมชน 
นักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จำก
ภำยในหรือภำยนอก
มหำวิทยำลยัเพื่อร่วมกัน
ศึกษำและแกไ้ขปัญหำ
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้ำหมำยร่วมที่     
บูรณำกำรภำรกิจของ
มหำวิทยำลยั 

ระดับ 5 ● สร้ำงประมวลองค์ควำมรู ้
● สร้ำงเครือข่ำยเพื่อพัฒนำ
และแก้ไขปญัหำชุมชมท้องถิ่น  
● จัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ำยเพื่อพัฒนำแก้ไข
ปัญหำของชุมชนท้องถิ่น 
● โครงกำรจดัหำรำยได้จำก
กำรฝึกอบรม กำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรและกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี (จำกสถำน
ประกอบกำร โรงเรยีน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น และภำค
ธุรกิจอุตสำหกรรม) 
 

●งบแผ่นดิน 
(รองบยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อ.นักพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิไลลักษณ์ กำรุญวงค์ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.2 3.2 พัฒนำศูนย์
เรียนรู้โครงกำร    
ตำมแนวพระรำชด ำริ
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ และ
เฉลิมพระเกียรติ 
พระบรมวงศำนุวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 โครงกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตำมแนว
พระรำชด ำริและ
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.1.1 ร้อยละของ
บุคลำกรใหม่ที่ได้รับกำร
พัฒนำ /เรียนรู้ตำมแนว
พระรำชด ำริและหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.2.1.2 ร้อยละของ
บุคลำกรใหม่ที่เข้ำร่วม
โครงกำร น ำควำมรูไ้ป
ใช้ในกำรปฎิบัติตนและ
ปฎิบัติงำน 
3.2.1.3 มีบุคคลต้นแบบ
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

3 คน 

● กิจกรรม 1 กิจกรรมกำร
พัฒนำและเรียนรูต้ำมแนว
พระรำชด ำริและหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 

●งบแผ่นดิน 
     180,000 บำท 

 
 

อ. อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส. บุญญรักษำ อรรถพันธ์ 
 
 

อ. อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส. บุญญรักษำ อรรถพันธ์ 

3.2.2 โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

3.2.2.1 มีกำรเก็บ
รวบรวมตัวอยำ่งแห้ง
และดองเพื่อเป็นสื่อกำร
เรียนรูเ้พิ่มขึ้น 
3.2.2.2 ปลูกและ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นเมือง 
 
3.2.2.3 พัฒนำเป็น
ผลิตภณัฑ์ชุมชนจำก บัว
หรือกล้วย 
 
 
 

10 ช้ิน 
 
 
 

5 ชนิด 
 
 

1 ชนิด 
 
 
 
 
 

● กิจกรรม 1 เก็บรวบรวม
ตัวอย่ำงแห้งและดองเพื่อเป็น
สื่อกำร เรียนรู้หรือเก็บใน
พิพิธภัณฑ์  
 กิจกรรม 2  ปลูกและอนุรักษ์
พันธุ์ไม้พื้นเมืองและบ้ำนชีววิถี 
 
 กิจกรรม 3 ศึกษำพืชอำหำร
และพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อกำร
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตำม
ภูมิปัญญำและพัฒนำเป็น
ผลิตภณัฑ์ชุมชน บัว/กล้วย 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
 
 
 
●งบแผ่นดิน 
       118,000  บำท 
 
●งบแผ่นดิน 

40,000  บำท 
 

 
 
 

อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
 
 
 

อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 

 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
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3.2.2.4 มีผู้เข้ำอบรมใน
โครงกำรสร้ำงจติส ำนึก
งำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน 
 
 
3.2.2.5 จัดท ำหนังสือ
และสื่อเผยแพร่ควำมรู้
โครงกำร 
 
 
3.2.2.6 บริหำรศูนย์
ประสำนงำนโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มี
โครงสร้ำงศูนย์ประสำน
ฯ และกิจกรรมอบรม
เชิงปฎิบัติกำร ประชุม
กลุ่มสมำชิกเครือข่ำยใน
กำรสร้ำงจิตส ำนึกและ
ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับงำนโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 
 
 

45 คน/ครั้ง 
 
 
 
 
 

1 ช้ินงำน 
 
 
 
 

100 คน 

 กิจกรรม 4 สร้ำงจิตส ำนึกงำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
 
 
 
 
 กิจกรรม 5 จัดท ำสื่อเผยแพร่
ผลงำนโครงกำร 
 
 
 
  กิจกรรม 6 บริหำรจัดกำร
ศูนย์ประสำนงำนและประชุม
คณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●งบแผ่นดิน 
165,000  บำท 

 
 

 
 
●งบแผ่นดิน 

130,000  บำท 
 
 
 
●งบแผ่นดิน 

241,200  บำท 
 

อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
 
 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 

อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 

 
 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 
 
 
 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
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  3.2.2.7 มีกำร
ประชำสมัพันธ์และ
เผยแพร่กจิกรรมของ
ศูนย์ประสำนงำนและ
ประชุมคณะกรรมกำร
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

10 กิจกรรม ● กิจกรรม 7 จัดท ำเว็บไซต์ 
ประชำสัมพันธ์หน่วยงำนและ
เผยแพร่ควำมรู้ (อพ.สธ.-มรว.) 

ไม่ใช้งบประมำณ 
 

อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 

อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 

  3.2.2.8 มีผู้เข้ำร่วม
อบรมในโครงกำรสร้ำง
จิตส ำนึกฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น 

45 คน/ครั้ง ● กิจกรรม 8 สร้ำงจิตส ำนึก
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 

● งบแผ่นดิน 
105,800  บำท 

 

อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 

อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำม ิ
น.ส. เพ็ญศริิ  ไพจิตร 
 

 
หมายเหตุ :  
           เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น  
           ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
                         นิยามศัพท์  
                          กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย  หมำยถึง กำรน ำเอำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับ
ใช้ในกำรบริหำรสถำนศึกษำตำมบริบทและศักยภำพของสถำนศึกษำโดยค ำนึงถึงควำมพอเพียง พอประมำณ มีเหตุผล รวมถึง ควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  ทั้งนี้ ต้องอำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งในกำรน ำ
วิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ในกำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำร ซึ่งหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมำณ ควำมมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตัวที่ดี
และ 2 เงื่อนไข ได้แก่ คุณธรรมและควำมรู้  
                         เกณฑ์การประเมิน  
                         ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย  
                          ระดับ 1 มีกำรมอบนโยบำยในกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในมหำวิทยำลัยมีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดและผลักดัน
นโยบำย สู่กำรปฏิบัติงำนจนเกิดกระบวนกำรวำงแผนงำนของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้ำงขวำงตำมสภำพของมหำวิทยำลัย  
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                          ระดับ 2 มหำวิทยำลัยพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดี คุณภำพสูงขึ้น สำมำรถลดข้อผิดพลำดในกำรบริหำรงำน ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้มี
ควำมรวดเร็วขึ้น  
                          ระดับ 3 บุคลำกรและนักศึกษำมีอุปนิสัยในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงถูกต้องและมีกำรประเมินคุ้มทุนจำกกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือกำร แก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนำวิธีกำรจัดกำรทรัพยำกรและเสริมสร้ำงอุปนิสัยที่ดีในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงต่อเนื่อง  
                          ระดับ 4 มีกำรก ำหนดหรือประกำศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นอำจำรย์บุคลำกรหรือนักศึกษำที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จนอำจำรย์ บุคลำกรหรือนักศึกษำส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตำม  
                          ระดับ 5 มหำวิทยำลัยได้รับควำมชื่นชมอย่ำงกว้ำงขวำงและได้รับประกำศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในกำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                     ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไป
ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
                         นิยามศัพท์  
                               ● ผลของกำรบริกำรวิชำกำร หมำยถึง ผลที่เกิดจำกกำรบริหำรวิชำกำรของสถำนศึกษำตำมควำมถนัดและควำมเชี่ยวชำญ โดยค ำนึงถึงควำม
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยเป็นส ำคัญ ผลของกำรบริกำรวิชำกำรก่อให้เกิดควำมพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  
                               ● ผลงำนบริกำรวิชำกำรท่ีสำมำรถสร้ำงคุณค่ำแก่ผู้รับบริกำรชุมชนและสังคม หมำยถึง โครงกำรที่จัดขึ้น เพ่ือพัฒนำชุมชนหรือองค์กรภำยนอก
และเม่ือด ำเนินกำรแล้วมีผลก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกในด้ำนต่ำงๆ หรือท ำให้ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกสำมำรถพ่ึงพำ
ตนเองได้ตำมศักยภำพของตนเอง  
 
                         ตัวชี้วัดที่ 3.3 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
                         นิยามศัพท์  
                          ชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง หมำยถงึ ชุมชนบริหำรจัดกำรทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยำกร ฯลฯ) เพ่ือแก้ไขปัญหำ และ พัฒนำชุมชน
ตนเองไปสู่เป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นมีจิตส ำนึกสำธำรณะ รู้เป้ำหมำย เชื่อมั่นวิถีและพลังชุมชน มีควำมสำมำรถ ในกำรจัดกำรชุมชนและจัดกำรควำมสัมพันธ์
กับภำคี ใช้แผนกำรจัดกำรควำมรู้ และทุนชุมชนแก้ไขปัญหำ และพัฒนำตนเองทุกด้ำนอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
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เป้าประสงค์ 5 มหำวิทยำลัยมีคณุภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.3 พัฒนำ
มำตรฐำน
กำรศึกษำสู่ควำม
เป็นเลิศ 

5.3.1 โครงกำร
จัดกำรมำตรฐำน
กำรศึกษำและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำม
แผนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับ 5 ● กิจกรรม 1 กิจกรรมกำรบริหำร
จัดกำรกำรประกันกำรศึกษำ
คุณภำพภำยใน (IQA) 

● งบแผ่นดิน 
5,800  บำท 

● งบรายได้ 
3,500  บำท 

รวมทั้งสิ้น 9,300 บาท 
 

อ. อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส. บุญญรักษำ อรรถพันธ์ 
 

อ. อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส. บุญญรักษำ อรรถพันธ์ 
 

5.4 พัฒนำ
ประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน 

5.4.1 โครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน 

5.4.1.1 ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำมแผน
ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 90 ● กิจกรรม 1 กำรบริหำรส ำนักงำน 
(วัสดุส ำนักงำน ครุภัณฑ์และวัสดุ
กำรศึกษำ เช้ือเพลิง สำธำรณูปโภค 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร) 

● งบแผ่นดิน 
272,000  บำท 

● งบรายได้ 
220,000  บำท 

รวมทั้งสิ้น 492,000 บาท 

อ. อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.พัทธนันท์ มำเจริญมหัทธโน 

อ. อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.พัทธนันท์ มำเจริญมหัทธโน 

5.4.1.2 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
จัดกำรทรัพยำกร
บุคลำกรและโครงกำร 

ระดับ 5 ● กิจกรรม 2 จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำร 

● งบแผ่นดิน 
70,000  บำท 

● งบรายได้ 
50,000  บำท 

 

อ. อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.สุภำพร แซ่ภู่ 

อ. อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.สุภำพร แซ่ภู่ 

5.4.1.3 ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
จัดกำรทรัพยำกร
บุคลำกร 

ระดับ 5 ● กิจกรรม 3 ค่ำจ้ำงและค่ำ
ล่วงเวลำบุคลำกร 

● งบรายได้ 
96,500  บำท 

 

อ. อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.สุภำพร แซ่ภู่ 

อ. อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.สุภำพร แซ่ภู่ 

5.4.3 โครงกำรจัด
ประชุมเพื่อพัฒนำ
ระบบบรหิำรจดักำร
โดยมสี่วนร่วมของทุก
ภำคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำม
แผนกำรจดัประชุม 

ร้อยละ 100 ● กิจกรรม 1 ประชุม
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยและคณบดี 

● งบรายได้ 
600  บำท 

 

อ. อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส. บุญญรักษำ อรรถพันธ์ 
 

อ. อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส. บุญญรักษำ อรรถพันธ์ 
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หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
 ตัวชี้วัดที ่5.1.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ 

 ระดับ 1 มีกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  
 ระดับ 2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน รอ้ยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนบรหิำรและพัฒนำบุคลำกร 
 ระดับ 5 น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  

ตัวชี้วัดที่ 5.2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรของกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ระดับ 1  มหำวิทยำลัยมีกำรจัดท ำแผนระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรของกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

(ITA) 
ระดับ 2 มหำวิทยำลัยมีระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหำวิทยำลัยมีระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหำวิทยำลัยมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรของกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ระดับ 5 มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่สำธำรณะและกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1.  มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
2.  มีคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
3.  มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
4.  มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมินให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
5.  น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
6.  มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
 

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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เกณฑ์มาตรฐาน 
    1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
    2. มีคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบท่ีก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำ 
    3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรและคณะ ให้เกดิผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคณุภำพหลักสตูรและคณะ 
    4. น ำผลกำรประเมินคณุภำพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำรระดับสถำบันเสนอสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำ  
    5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกสภำสถำบันมำปรับปรงุหลักสูตรและกำรด ำเนินงำนของคณะให้มคีุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนือ่ง  
    6. มีผลกำรประเมินคณุภำพทุกหลักสตูรผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
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ส่วนที่ 2 แผนด าเนินโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
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.  
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ส่วนที่ 3 การก ากับติดตามประเมินผล 

 
แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน 
 

ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2560 – 2564 จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ส ำนัก จะต้องมีกำรพัฒนำ
ระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำนและกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน โดยจะต้องมีกำรสื่อสำร เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในหลักกำร 
สำระส ำคัญของ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงำนหลัก ค่ำเป้ำหมำย ให้แก่บุคลำกรภำยในให้รับทรำบ เข้ำใจ มีกำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์  กำรด ำเนินงำนที่
ก ำหนดไว้ไปเป็นเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของส ำนัก ผ่ำนกระบวน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและกำรจัดข้อตกลงผลงำนรำยบุคคล  
มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดรับกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์  รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในกำรติดตำมผลกำรบริหำรงบประมำณ ให้เอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน  และจัดให้มีกำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ตำมแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำ
องค์กำรให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตำมผล  กำรด ำเนินกำร แสวงหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรรับรู้  ลดปัญหำอันสืบเนื่องมำจำกควำมเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข 
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 

 
รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 
 

เพ่ือท ำให้กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2563 สำมำรถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผล
ของกำรด ำเนินงำนและเป็นไปตำมหลักกำรของกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  จึงเห็นควรมีกำร
ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์  ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นกำรประเมินผลแบบมุ่งผลส ำเร็จ  
โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในกำรติดตำมและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดยก ำหนดจัดให้มีกำรก ำหนดประเด็นในกำรติดตำม
ประเมินผลให้อยู่ภำยใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจำรณำ 4 มิต ิอันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิตคิุณภำพ มิตปิระสิทธิภำพ และกำรพัฒนำองค์กำร ดังแผนภำพต่อไปนี้ 
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ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
  ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพ่ือน ำยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2563  ไปสู่กำรปฏิบัติจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่มหำวิทยำลัยจะต้องมีกำรพัฒนำกลไก และวำงเงื่อนไขที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   ต้องให้ควำมสนใจและตระหนักถึง
ปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

     1.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพำะผู้บริหำรและบุคลำกร
ที่เก่ียวข้อง  ควรน ำเสนอสำระส ำคัญของแผนกลยุทธ์ ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2560 – 2564   ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอกส่วน
ของสภำมหำวิทยำลัย คณะ วิทยำลัย  มรว.สระแก้ว และส ำนัก ได้รับทรำบถึงจุดเน้นและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนเพ่ือจะได้มีกำรพัฒนำนโยบำยและมำตรกำรที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

       1.2 กำรสร้ำงกำรรับรู้และบรรยำกำศเชิงผลักดันจำกกลไกภำยในอันได้แก่ คณะกรรมกำร  สภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย โดยจ ำเป็นต้องมีกำรน ำเสนอจัดกำรประชุมสัมมนำ เพ่ือชี้แจงถึงทิศทำงและยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน กำรจัดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็น
รอบรวมทั้งกำรจัดให้มีกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินเป็นระยะเพ่ือรับทรำบควำมก้ำวหน้ำและแลกเปลี่ยน  ควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงของคณะผู้บริหำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

       1.3 กำรมีเวที หรือเปิดพ้ืนที่ในกำรร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมเคลื่อนไหวของกำรด ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้
ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   



 
22 แผนปฏิบัติการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       1.4 กำรก ำหนดให้หน่วยงำน ผู้บริหำรมีภำระควำมรับผิดชอบด้ำนกำรรำยงำนผลงำนต่อสำธำรณะ โดยต้องน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนผล 
สร้ำงกำรรับรู้ถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชำคมภำยในมหำวิทยำลั ยได้รับทรำบเป็นระยะ  
เพ่ือจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีควำมพยำยำมในกำรผลักดันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลมำกยิ่งขึ้น  โดยในกำรนี้ควรต้องจัดให้มีกำรน ำเสนอ เผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน  อำท ิจดหมำยข่ำว กำรประชุมติดตำม กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  

 
2. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 

       2.1 กำรพัฒนำผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องสืบเนื่องจำกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติเป็นกระบวนกำรที่ต้องอำศัย
ควำมมุ่งม่ัน ตั้งใจ และเต็มใจในกำรที่จะผลักดันให้มีกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ทั้งในส่วนของกำรพัฒนำระบบงำน และกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงำนที่เป็นสิ่ง
เคยชิน อันเป็นภำรกิจที่ล้วนมุ่งเน้นกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ ำเป็นต้องใช้เวลำและควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนเพ่ือผลักดันให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นกำรมีโครงข่ำยของผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงที่กระจำยอยู่ทั่วมหำวิทยำลัยจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรขับเคลื่อน 
กำรด ำเนินงำนตำมแผน  

       2.2 กำรร่วมมือกันกำรท ำงำนในรูปแบบเครือข่ำยร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจำกกระบวนกำรน ำยุทธศำสตร์รวมทั้งนโยบำยของรัฐบำลไปสู่กำร
ปฏิบัติ เป็นกระบวนกำรที่โครงสร้ำง กระบวนกำรต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลำกหลำยและต่ำงวัตถุประสงค์กัน จึงท ำให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
แผนต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องยึดหลักกำรท ำงำนแบบเครือข่ำยและกำรเป็นกัลยำณมิตร
ที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะท ำให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรประสบผลส ำเร็จ 

      2.3 กำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์ ด้วยกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจในทิศทำง ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของ
แผนให้เป็นที่รับรู้และเข้ำใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ผ่ำนกระบวนกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ โดยจะต้องท ำให้หน่วยงำน บุคลำกรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำรที่ได้มีกำรก ำหนดไว้  โดยอำศัยเครื่องมือหรือกลไกทำงกำรบริหำรหลำยๆ ประกำรควบคู่กันไป อำทิ กำรจัดท ำแผนที่
ยุทธศำสตร์ กำรวำงแผนโครงกำรและจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์  กำรทบทวนจัดโครงสร้ำงองค์กำรรองรับกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์  กำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำน  กำรวัดและประเมินผลส ำเร็จตำมแนวทำง Balanced Scorecard และกำรจัดสรรรำงวัลสิ่งจูงใจตำมผลงำน เป็นต้น 

       2.4 กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักได้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยจะมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณเป็น
ประจ ำทุกเดือน ตลอดปีงบประมำณ และน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ ตำมแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหำรส ำนักรับทรำบและให้ข้อเสนอแนะและน ำผล
กำรประเมินดังกล่ำวมำพัฒนำปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในครำวต่อไป 
 

 




