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ค าน า 
 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี    
งบประมำณ พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ข อง
มหำวิทยำลัย  และเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมแผนภำยใต้กรอบและทิศทำงที่ชัดเจน  ตลอดจนจัดท ำโครงกำรที่ตอบสนองตัวช้ีวัดตำมพันธกิจและระบบกำร
ประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรประกอบด้วยนโยบำย วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์   
ประเด็นยุทธศำสตร์  ตัวช้ีวัด  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน  งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร และผู้รับผิดชอบ  โดยบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องของส ำนักส่งเสริม
กำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฉบับนี้  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนและประสำนงำน รวมทั้งใช้เป็น
กรอบในกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรให้บรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

 
 

     ส ำนักส่งเสรมิกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
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                           หน้ำ 
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      ปรัชญำ อัตลกัษณ์ เอกลกัษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ            1 
     เป้ำประสงค์                 2 
      ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์และผูร้ับผิดชอบ            2 
     ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์             7 
     ยุทธศำสตร์ที่ 3                 8 
      ยุทธศำสตร์ที่ 5                        14 
    การก ากับติดตามประเมินผล              16     
      แนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรของแผน         16 
     รูปแบบ แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผล          16 
    ปัจจัยส ำคัญที่มผีลต่อควำมส ำเร็จ           17 
    ภาคผนวก 
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แผนปฏิบตักิาร ส านกัส่งเสริมการเรียนรู้และบรกิารวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปรัชญา  

 ร่วมคิด ร่วมสร้ำง งำนวิชำกำรเพื่อสังคม ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืน และสืบสำนแนวพระรำชด ำริ  

อัตลักษณ์ 

 บัณฑิตจิตอำสำ พัฒนำท้องถ่ิน 

เอกลักษณ์  

 เป็นสถำบันที่น้อมน ำแนวทำงกำรด ำเนินชีวิต ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

วิสัยทัศน์   
  ส่งเสริมงำนวิชำกำรเพื่อสังคม และสบืสำนแนวพระรำชด ำริ 
 

พันธกิจ   
     1.  ส่งเสริมกำรเรียนรู้และสืบสำนแนวพระรำชด ำริ 
    2.  ส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำนวิชำกำรเพื่อสังคม 
       3.  เสริมสร้ำง พัฒนำเครือข่ำยแบบมีส่วนร่วมในงำนวิชำกำรเพื่อสังคม และสืบสำนแนวพระรำชด ำริ 
เป้าประสงค์ 
     1.  กำรให้บรกิำรวิชำกำรเพื่อสังคมได้ตำมควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถ่ิน หรือองค์กำรเป้ำหมำย  เพื่อใหเ้กิดกำรพัฒนำและ 
                 มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนือ่ง และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน ท้องถ่ิน หรือองค์กำรเป้ำหมำย 
      2.  สร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสงัคม และปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงกับชุมชน  หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำน 
                         ภำยนอก  ในกำรพัฒนำชุมชน  ท้องถ่ิน  หรือองค์กำรเป้ำหมำย 
     3.  นักศึกษำ บุคลำกร  และประชำชนมีกำรพฒันำควำมรู้ และเพิม่ทักษะในกำรด ำเนินชีวิต อย่ำงยั่งยืนตำมแนวพระรำชด ำริ 
    4.  สังคม องค์กรท้องถ่ินมีแหลง่ศึกษำเรียนรู้กำรใหบ้รกิำรวิชำกำรเพื่อสังคม และสบืสำนแนวพระรำชด ำริ 
     5.  กำรให้บรกิำรวิชำกำรเพื่อสังคมที่ก่อใหเ้กิดรำยได้และสรำ้งประโยชน์ให้แก่ชุมชน ท้องถ่ิน หรือองค์กำรเป้ำหมำย 
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ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1 จ ำนวนพื้นที่เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนพันธกจิสัมพันธ์  
 

3 พื้นที่5  ส ำนักสง่เสรมิกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำร 

 ทุกคณะ 
 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 
 ศูนย์สระแก้ว 
 งำนวิชำศึกษำทั่วไป 

รองอธิกำรบด ี ส ำนักสง่เสรมิกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 

3.2 ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบตัิ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษำและแก้ไขปญัหำของชุมชนท้องถ่ินที่เป็นพื้นที่
เป้ำหมำยร่วมที่บรูณำกำรภำรกจิของมหำวิทยำลัย 
   ระดับ 1 มีบันทึกลงนำมควำมร่วมมอื 
   ระดับ 2 มีกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน 
   ระดับ 3 มีกำรประเมินควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินโครงกำรใน
ระดับร้อยละ 50 
   ระดับ 4 มีกำรประเมินควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินโครงกำรใน
ระดับร้อยละ 51-100 
   ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้ำหมำยที่ได้รบักำรพฒันำ และ
ที่มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนทีป่รำกฏหลกัฐำนที่ชัดเจน 

ระดับ 5  ส ำนักสง่เสรมิกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำร 

 ทุกคณะ 
 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 
 ศูนย์สระแก้ว 
งำนวิชำศึกษำทั่วไป 

รองอธิกำรบด ี ส ำนักสง่เสรมิกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
3.4 ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย 
  ระดับ 1 มีกำรมอบนโยบำยในกำรน ำปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียงมำใช้ในมหำวิทยำลัย มีกำรมอบหมำยผู้รบัผิดชอบใน
กำรก ำหนดและผลกัดันนโยบำยสู่กำรปฏิบัติงำนจนเกิด
กระบวนกำรวำงแผนงำนของเศรษฐกจิพอเพียงและปฏิบัติ
ครอบคลมุกว้ำงขวำงตำมสภำพของมหำวิทยำลัย 
   ระดับ 2 มหำวิทยำลัยพร้อมรบักำรเปลี่ยนแปลงในทำงทีด่ี 
คุณภำพสูงข้ึน สำมำรถลดข้อผิดพลำดในกำรบรหิำรงำนลด
ข้ันตอนกำรปฏิบัตงิำนให้มีควำมรวดเร็วข้ึน  
   ระดับ 3 บุคลำกรและนกัศึกษำมีอุปนสิัยในกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงถูกต้องและมีกำรประเมินควำมคุ้มทุนจำกกำรใช้ทรัพยำกร
เพื่อกำรแก้ไข ปรับปรงุ พัฒนำวิธีกำรจัดกำรทรัพยำกรและ
เสริมสร้ำงอุปนสิัยที่ดีในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

  ระดับ 4 มีกำรก ำหนดหรือประกำศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เปน็
คณะผู้บรหิำร บุคลำกร และนักศึกษำ ที่เป็นต้นแบบแหง่วิถีตำม
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงจนบุคลำกรและนกัศึกษำส่วน
ใหญ่เช่ือถือและปฏิบัติตำม    
ระดับ 5 มหำวิทยำลัยได้รับควำมช่ืนชมอย่ำงกว้ำงขวำงและ
ได้รับประกำศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรบัในกำรปฏิบัติตำมปรัชญำ
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ระดับ 5 
 

ส ำนักสง่เสรมิกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำร 
 

รองอธิกำรบด ี ส ำนักสง่เสรมิกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
3.5 จ ำนวนชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง  
 

 2 ชุมชน6  ส ำนักสง่เสรมิกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำร 

 ทุกคณะ 
 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 
 ศูนย์สระแก้ว 
 งำนวิชำศึกษำทั่วไป 

รองอธิกำรบด ี ส ำนักสง่เสรมิกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 

 หมายเหตุ  
     ตัวธรรมดา คือ  ตัวชี้วัดของนโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561 
      ตัวเอียง คือ ตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ระยะ 20 ปี   

ตัวขีดเส้นใต้ คือ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 2564 
1การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Leaning) หมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำมำรถบูรณำกำรองค์ควำมรู้ โดยเน้นให้นักศึกษำค้นคว้ำลงมือปฏิบัติ เพื่อ

สร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ในกำรใช้เป็นฐำนสร้ำงงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ กำรบริกำร หรือกระบวนกำรที่สำมำรถน ำไปใช้ประกอบอำชีพได้ในอนำคต 
 2 ระดับท้องถิ่น หมำยถึง ผลงำนที่ได้น ำไปเผยแพร่ต่อชุมชน ท้องถิ่นและมีหลักฐำนกำรใช้ประโยชน์รับรอง 
3 CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  
  CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ ของประชำกรของประเทศในกลุ่มสหภำพ

ยุโรป เพื่อให้โรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชำติสมำชิกในสหภำพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และอ ำนวยกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ ที่มุ่งเน้นในกำรพัฒนำ “ทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษ (English Proficiency)” ให้กับประชำกรของตนเอง เพื่อให้ประชำกรของทุกๆ ประเทศในสหภำพยุโรป สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ เป็นภำษำกลำง ในกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ
องค์ควำมรู้ต่ำงๆ ตลอดจนสำมำรถประสำนงำนเพื่อด ำเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยปัจจุบัน กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ CEFR น้ัน ถือว่ำเป็น
มำตรฐำนในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนภำษำอังกฤษที่ได้รับกำรยอมรับจำกทั่วโลก โดยกรอบมำตรฐำน CEFR ได้แบ่งควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปน้ี 

Proficient User: 
         C1 (Mastery) : สำมำรถเข้ำใจภำษำอังกฤษผ่ำนกำรฟัง และกำรอ่ำนได้อย่ำงคล่องแคล่ว ครบถ้วน สำมำรถสรุปใจควำม จำกกำรรับฟัง และกำรอ่ำนจำกแหล่งข้อมูลหลำยๆ 
แหล่ง ได้สำมำรถน ำเสนอควำมคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เหตุผลประกอบต่ำงๆ ได้อย่ำงคล่องแคล่ว สำมำรถแนะน ำพูดคุยภำษำอังกฤษ ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง คล่องแคล่วเป็นธรรมชำติ 
       C2 EOP (Efficient Operational Proficiency):  สำมำรถเข้ำใจควำมหมำยที่แท้จริง ในประโยคภำษำอังกฤษที่มีควำมซับซ้อนได้ สำมำรถพูดคุยภำษำอังกฤษได้เป็น
ธรรมชำติ โดยมีกำรติดขัดให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในสังคม กำรเรียนหนังสือ และกำรประกอบอำชีพ ได้อย่ำงถูกต้อง คล่องแคล่ว สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษที่มีโครงสร้ำง
ประโยคที่มีควำมซับซ้อนในกำรสื่อสำรได้ 

Independent User: 
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         B2 (Vantage):   สำมำรถเข้ำใจใจควำมส ำคัญของภำษำอังกฤษที่ซับซ้อนทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง และอำรมณ์ควำมรู้สึกชองภำษำได้ โดยเฉพำะภำษำอังกฤษที่มีควำม
เก่ียวข้องกับอำชีพ และควำมสนใจของตนเอง สำมำรถพูดคุยภำษำอังกฤษได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ ในระดับที่สำมำรถสื่อสำรกับเจ้ำของภำษำได้ โดยไม่ท ำให้คู่สนทนำเกิดควำมเครียด 
         B1 (Threshold):   สำมำรถเข้ำใจใจควำมส ำคัญของภำษำอังกฤษในโครงสร้ำงพื้นฐำน ในเรื่องที่ตนเองมีควำมคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ท ำงำน โรงเรียน เวลำว่ำง ฯลฯ สำมำรถ
ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเดินทำงได้ สำมำรถสร้ำงประโยคพื้นฐำนในกำรสื่อสำรในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ สำมำรถเล่ำเรื่องเก่ียวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวังของตนเองเป็นภำษำอังกฤษ
ได้ สำมำรถอธิบำยเหตุผล และควำมคิดเห็นของตนเองสั้นๆ ได้ 

Basic User: 
           A2 (Waystage) : สำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว กำรซ้ือสินค้ำกำรเดินทำง ฯลฯ  ได้สำมำรถสื่อสำร
ภำษำอังกฤษที่เก่ียวข้องกับกิจวัตรประจ ำวันได้ สำมำรถอธิบำยควำมต้องกำรของตนเองโดยใช้ประโยคพื้นฐำนได้ 
         A1 (Breakthrough) : สำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ โดยเฉพำะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม สำมำรถแนะน ำตนเอง และผู้อ่ืน
ได้ สำมำรถถำมตอบค ำถำมเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวเก่ียวกับที่อยู่อำศัย คนที่รู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สำมำรถโต้ตอบด้วยภำษำอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่สนทนำพยำยำมช่วยพูดอย่ำงช้ำๆ ชัดๆ 
 4จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย หมำยถึง จ ำนวนเงินสนับสนุนกำรวิจัยภำยใน (งบประมำณแผ่นดิน, งบประมำณกองทุนวิจัย) จ ำนวนเงินสนับสนุนกำรวิจัยภำยนอก   จำกกำรพัฒนำ
โจทย์กำรวิจัย จำกควำมต้องกำรของชุมชน จำกกำรพัฒนำโจทย์กำรวิจัยจำกควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร/เอกชน จำกกำรพัฒนำโจทย์กำรวิจัย     จำกควำมต้องของหน่วยงำนของรัฐ 
หรือรัฐวิสำหกิจ และเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัยที่เกิดจำกควำมร่วมมือกับองค์กรภำคีเครือข่ำย 
 5พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.ศูนย์กำรเรียนรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์       
2. ชุมชนต ำบลคลองห้ำ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี และ ชุมชนต ำบลสวนพริกไทย อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 3. ชุมชนต ำบลท่ำเกษม และต ำ บลบ้ำนแก้ง อ ำเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว 
  6ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง เป้ำหมำยจ ำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต ำบลคลองห้ำ และชุมชนต ำบลสวนพริกไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

            กลยุทธ์ 
     3.1  วิชำกำรเพื่อสังคมที่สร้ำงควำมเข้มแข็งและส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดี 
     3.2  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือวิชำกำรเพื่อสังคม และสืบสำนแนวพระรำชด ำริ 
     3.3  พัฒนำศักยภำพผู้ให้บริกำรวิชำกำรเพื่อสังคม 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  กำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล  

 กลยุทธ์  
5.2  ปรับปรุง กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและเป็นมหำวิทยำลัยที่

รับผิดชอบต่อสังคมและได้มำตรฐำนสำกล 
5.4 จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และบริกำรข้ันพื้นฐำนภำยในมหำวิทยำลัยให้

พร้อมต่อกำรเป็น Semi residential University  
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เป้าประสงค์ 3 ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมสุข และมรีำยได้เพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.1 สร้ำงเครือข่ำย 3.1.1 โครงกำรสร้ำง  3.1.1.1 จ ำนวนพื้นที่ 3 กิจกรรม 1 โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจ 64,000 ผศ.ดร.ภิญญำพัชญ์ ส ำนักส่งเสริมกำร 
ชุมชนนักปฏิบัติจำก เครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ  เป้ำหมำยในกำร พื้นที่ สัมพันธ์เพื่อพัฒนำชุมชนท้องถิ่นด้ำน   นำคภิบำล เรียนรู้และบริกำร 
ภำยในและภำยนอก  เพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไข ด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์  ส่งเสริมอำชีพ       วิชำกำร 
เพื่อร่วมกันศึกษำ ปัญหำของชุมชนท้องถิ่น     ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรแปรรูป                
แก้ไขปัญหำของชุมชน และเสริมพลังให้ชุมชน                ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร    
ท้องถิ่น และเสริมพลัง ท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้     ครั้งที่ 2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์และ    
ให้ชุมชนท้องถิ่น อย่ำงยั่งยืน                ตรำสินค้ำ      
สำมำรถด ำรงอยู่ได้      ครั้งที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดตั้ง    
อย่ำงยั่งยืน                 กลุ่มอำชีพ                
      ครั้งที่ 4 ถอดบทเรียนและเผยแพร่    
      ครั้งที่ 5 สร้ำงเครือข่ำยกลุ่มอำชีพ    
                 แปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร    
      ครั้งที่ 6 ติดตำมและประเมินผล    
    กิจกรรม 2 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 57,500 ผศ.ดร.ภิญญำพัชญ์ ส ำนักส่งเสริมกำร 
    ชุมชนเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม  นำคภิบำล เรียนรู้และบริกำร 

      ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ   วิชำกำร 

                 ผลิตภัณฑ ์    
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

      ครั้งที่ 2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์และ    
                ตรำสินค้ำ    
      ครั้งที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดตั้ง    
                 กลุ่มอำชีพ    
      ครั้งที่ 4 ถอดบทเรียนและเผยแพร่    
      ครั้งที่ 5 ติดตำมและประเมินผล    
    กิจกรรม 3 โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำ  87,080 ผศ.ดร.ภิญญำพัชญ์ ส ำนักส่งเสริมกำร 

    ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่งำนพันธกิจสัมพันธ์  นำคภิบำล เรียนรู้และบริกำร 

    แบบบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วน   วิชำกำร 

      ครั้งที่ 1 อบรมให้ควำมรู้หลักปรัชญำ    
                เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ    
      ครั้งที่ 2 ศึกษำดูงำนหน่วยงำนด้ำน    
                เศรษฐกิจพอเพียง               
      ครั้งที่ 3 จัดท ำฐำนกำรเรียนรู้ด้ำน    
                เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ    
      ครั้งที่ 4 ติดตำมและประเมินผล               
    กิจกรรม 4 โครงกำรขับเคลื่อนงำนพันธกิจ 68,000 ผศ.ดร.ภิญญำพัชญ์ ส ำนักส่งเสริมกำร 

    สัมพันธ์แบบบูรณำกำรเพื่อยกระดับ  นำคภิบำล เรียนรู้และบริกำร 

    กำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม   วิชำกำร 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

      ครั้งที่ 1  ค่ำยวิทยำศำสตร์    
      ครั้งที่ 2  ค่ำยสุขภำพ    
      ครั้งที่ 3  ค่ำยศิลปวัฒนธรรมแบบ    
                 ประยุกต์    
      ครั้งที่ 4  ถอดบทเรียนและเผยแพร่    
      ครั้งที่ 5  ติดตำมและประเมินผล    
    กิจกรรม 5 โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจ   87,918 ผศ.ดร.ภิญญำพัชญ์ ส ำนักส่งเสริมกำร 

    สัมพันธ์เพื่อพัฒนำชุมชนท้องถิ่นด้ำน  นำคภิบำล เรียนรู้และบริกำร 

    สิ่งแวดล้อม     วิชำกำร 

      ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำร      
                 ขยะในชุมชน    
      ครั้งที่ 2 ส่งเสริมให้ชุมชนสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม    
                 จำกขยะ    
      ครั้งที่ 3 กำรสร้ำงอำชีพจำกกำรจัดกำร    
                 ขยะ    
      ครั้งที่ 4 ศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยน    
                 เรียนรู้    
      ครั้งที่ 5  ถอดบทเรียนและเผยแพร่    
      ครั้งที่ 6  ติดตำมและประเมินผล    

 

 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

    กิจกรรม 6 โครงกำรพัฒนำครูโรงเรียน 50,000 ผศ.เศกพร ส ำนักส่งเสริมกำร 



 
13 แผนปฏิบัติการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

    ต ำรวจตระเวนชำยแดน กก.ตชด.ที่ 12  ตันศรีประภำศิร ิ เรียนรู้และบริกำร 

                     วิชำกำร 

    กิจกรรม 7 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 100,000 ผศ.เศกพร ส ำนักส่งเสริมกำร 

    ทำงกำรเรียน O-NET ให้กับนักเรียน  ตันศรีประภำศิร ิ เรียนรู้และบริกำร 

    โรงเรียนเจ้ำฟ้ำสร้ำง , โรงเรียนวไลย,   วิชำกำร 

    โรงเรียน ตชด. 3 แห่ง   (5 แห่ง)      
    กิจกรรม 8 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 12,000 ผศ.เศกพร ส ำนักส่งเสริมกำร 
    พันธกิจสัมพันธ์ที่บูรณำกำรกับกำรเรียน  ตันศรีประภำศิร ิ เรียนรู้และบริกำร 
    กำรสอนและกำรวิจัย   วิชำกำร 
    (บุคลำกรสำยวิชำกำร ของมหำวิทยำลัย)    
3.2 พัฒนำศูนย์เรียนรู้  3.2.1 โครงกำรบริหำรศูนย์ 3.2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จ ระดับ 5 กิจกรรม 1 โครงกำรขับเคลื่อนปรัชญำ 110,000 ผศ.เศกพร ส ำนักส่งเสริมกำร 
โครงกำรตำมแนว  เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริ ของกำรน้อมน ำปรัชญำ  ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติให้กับ  ตันศรีประภำศิร ิ เรียนรู้และบริกำร 
พระรำชด ำริหลักปรัชญำ  และหลักปรัชญำของ ของหลักเศรษฐกิจ  บุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุน   วิชำกำร 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงมำใช้ในกำร      
โครงกำรอนุรักษ์  ขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย      
พันธุกรรมพืชฯ และ        
เฉลิมพระเกียรติพระบรม        
วงศำนุวงศ์        
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

  จ ำนวนเอกสำรที่ ไม่น้อยกว่ำ กิจกรรม 2  โครงกำรประชำสัมพันธ์ 100,000 ผศ.เศกพร ส ำนักส่งเสริมกำร 
  เผยแพร่ 3 ฉบับ สื่อและแหล่งเรียนรู้ตำมแนว  ตันศรีประภำศิร ิ เรียนรู้และบริกำร 
    พระรำชด ำริและหลักปรัชญำ   วิชำกำร 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง    
  ร้อยละของผู้เข้ำร่วม ไม่น้อยกว่ำ กิจกรรม 3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ 30,000 ผศ.เศกพร ส ำนักส่งเสริมกำร 
  โครงกำร ร้อยละ 80 บุคลำกรด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจ  ตันศรีประภำศิร ิ เรียนรู้และบริกำร 
    พอเพียง   วิชำกำร 
 3.2.3 โครงกำรจัด 3.2.3.1 ร้อยละของกำร  ร้อยละ 80  กิจกรรม 1  โครงกำรนิทรรศกำรเฉลิม 90,000 ผศ.เศกพร ส ำนักส่งเสริมกำร 
 นิทรรศกำรเฉลิม ด ำเนินงำนโครงกำรที่   พระเกียรต ิ  (วันพ่อ, วันแม่, ร.10)  ตันศรีประภำศิร ิ เรียนรู้และบริกำร 
 พระเกียรต ิ บรรลุตำมวัตถุประสงค์       วิชำกำร 
  ของโครงกำร  กิจกรรม 2  โครงกำรนิทรรศกำรสมเด็จ  15,000 ผศ.เศกพร ส ำนักส่งเสริมกำร 
    พระรำชปิตุจฉำ เจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์  ตันศรีประภำศิร ิ เรียนรู้และบริกำร 
    กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร   วิชำกำร 

 

หมายเหตุ :  
 1 พื้นที่เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ คือ  1.ศูนย์กำรเรียนรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  2. 
ชุมชนต ำบลคลองห้ำ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี และ ชุมชนต ำบลสวนพริกไทย อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 3. ชุมชนต ำบลท่ำเกษม และต ำบลบ้ำนแก้ง อ ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
 2 เป้ำหมำยชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง 2 ชุมชน คือ 1. ชุมชนต ำบลคลองห้ำ 2.ชุมชนต ำบลสวนพริกไทย 
 3.1.1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อร่วมกันศึกษำและแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้ำหมำยร่วมที่บูรณำกำรภำรกิจของมหำวิทยำลัย  
 

  ระดับ 1  มีบันทึกลงนำมควำมร่วมมือ 
  ระดับ 2  มีกำรด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
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  ระดับ 3  มีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4  มีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำและที่มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน ที่ปรำกฏหลักฐำนที่ชัดเจน 

 3.2.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรน้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย 
  ระดับ 1  มีกำรมอบนโยบำยในกำรน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในมหำวิทยำลัย มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนด  และผลักดันนโยบำยสู่กำรปฏิบัติงำน

จนเกิดกระบวนกำรวำงแผนงำนของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้ำงขวำงตำมสภำพของมหำวิทยำลัย  
  ระดับ 2  มหำวิทยำลัยพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดี  คุณภำพสูงขึ้น  สำมำรถลดข้อผิดพลำดในกำรบริหำรงำนลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมรวดเร็วขึ้น  
  ระดับ 3  บุคลำกรและนักศึกษำมีอุปนิสัยในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงถูกต้องและมีกำรประเมินควำมคุ้มทุนจำกกำรใช้ทรัพยำกร เพื่อกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำวิธีกำรจัดกำร

ทรัพยำกรและเสริมสร้ำงอุปนิสัยที่ดีในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงต่อเน่ือง  
  ระดับ 4  มีกำรก ำหนดหรือประกำศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผู้บริหำร บุคลำกร และนักศึกษำ ที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจนบุคลำกร

และนักศึกษำส่วนใหญ่เชื่อถือปฏิบัติตำม 
  ระดับ 5  มหำวิทยำลัยได้รับควำมชื่นชมอย่ำงกว้ำงขวำงและได้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
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เป้าประสงค์ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล  

 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.2 ปรับปรุง กฎหมำย 5.2.2 โครงกำรเสริมสร้ำง              5.2.2.1 ร้อยละของกำร ร้อยละ กิจกรรม 1 กำรบริหำรส ำนักงำน  150,000  น.ส.สำยพิน  ส ำนักส่งเสริมกำร 
ระเบียบ ข้อบังคับ ธรรมำภิบำลและเป็น เบิกจ่ำยงบประมำณ ตำม 90 (วัสดุส ำนักงำน , ซ่อมแซมครุภัณฑ์)   ทำทอง เรียนรู้และบริกำร 
จัดกำรฝึกอบรมและ มหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อ แผนที่ก ำหนด     วิชำกำร 
พัฒนำ ที่มุ่งเน้นกำร สังคม มีกำรเบิกจ่ำยให้       
ปฏิบัติ  กำรเสริมสร้ำง       เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส       
ธรรมำภิบำล และ  เป็น ถูกต้องตำมระเบียบ       
มหำวิทยำลัยที่        
รับผิดชอบต่อสังคมและ        
ได้มำตรฐำนสำกล        
 5.2.4 โครงกำรจัดกำร 5.2.4.1ร้อยละของผลกำร ร้อยละ 3 กิจกรรม 1 โครงกำรประชุมเชิง 2,400  น.ส.สำยพิน  ส ำนักส่งเสริมกำร 
 มำตรฐำนกำรศึกษำและ ประเมินกำรประกัน  ปฏิบัติกำรตรวจประเมิน (ผ.)  ทำทอง เรียนรู้และบริกำร 
 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                คุณภำพกำรศึกษำระดับ  คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 3,500  วิชำกำร 
 เพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ คณะ และมหำวิทยำลัย   (รำยได้)   
  ภำยในตำมเกณฑ์ สกอ.       
  เพิ่มขึ้น      
 5.2.6 โครงกำรจัดประชุม 5.2.6.1 ร้อยละของกำร ร้อยละ กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมกำรประกัน 2,100  น.ส.สำยพิน  ส ำนักส่งเสริมกำร 
 เพื่อพัฒนำระบบบริหำร เบิกจ่ำยงบประมำณตำม 100 คุณภำพกำรศึกษำภำยใน   ทำทอง เรียนรู้และบริกำร 
 จัดกำรโดยมีส่วนร่วมของ แผนกำรจัดประชุม     วิชำกำร 
 ทุกภำคส่วน       
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

    กิจกรรม 2  ประชุมคณะกรรมกำร 1,300  น.ส.สำยพิน  ส ำนักส่งเสริมกำร 
    ด ำเนินงำนพันธกิจสัมพันธ์ (ผ.)  ทำทอง เรียนรู้และบริกำร 
     4,300  วิชำกำร 
     (รำยได้)   
    กิจกรรม 3  ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ 10,700  น.ส.สำยพิน  ส ำนักส่งเสริมกำร 
    ส่วนรำชกำร (รำยได้)  ทำทอง เรียนรู้และบริกำร 
       วิชำกำร 

5.4 จัดหำและพัฒนำ 5.4.1 โครงกำรจัดหำและ 5.4.1.1 ค่ำเฉลี่ยควำม   >3.51 กิจกรรม 1 โครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ 120,000  น.ส.สำยพิน  ส ำนักส่งเสริมกำร 
ทรัพยำกรสนับสนุนกำร พัฒนำแหล่งเรียนรู้ พึงพอใจของนักศึกษำและ  เศรษฐกิจพอเพียงและหอนิทัศน์รำชภัฏ   ทำทอง เรียนรู้และบริกำร 
เรียนรู้ เทคโนโลยี ทรัพยำกรสนับสนุน อำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุน        วิชำกำร 
สำรสนเทศ สิ่งอ ำนวย กำรศึกษำ  กำรวิจัย          กำรเรียนรู้และสิ่งอ ำนวย      
ควำมสะดวก และบริกำร กำรบริกำรวิชำกำร ควำมสะดวกและบริกำร      
ขั้นพื้นฐำนภำยใน        
มหำวิทยำลัยให้พร้อมต่อ        
กำรเป็น Semi         
Residential  University        
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การก ากับติดตามประเมินผล 
 
แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน 
 

ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2560 – 2564 จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ส ำนัก จะต้องมีกำรพัฒนำ
ระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำนและกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน โดยจะต้องมีกำรสื่อสำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในหลักกำร 
สำระส ำคัญของ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลงำนหลัก ค่ำเป้ำหมำย ให้แก่บุคลำกรภำยในให้รับทรำบ เข้ำใจ มีกำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์  กำรด ำเนินงำนที่
ก ำหนดไว้ไปเป็นเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของส ำนัก ผ่ำนกระบวน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและกำรจัดข้อตกลงผลงำนรำยบุคคล มีกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดรับกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์  รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในกำรติดตำมผลกำรบริหำรงบประมำณ ให้เอื้ออ ำนวยต่อกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน  และจัดให้มีกำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลระบุตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ตำมแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำองค์กำรให้
มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตำมผล  กำรด ำเนินกำร แสวงหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรรับรู้ ลดปัญหำอันสืบเนื่องมำจำก  ควำมเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 

 
รูปแบบ แนวทางในการตดิตามประเมินผล 
 

เพื่อท ำให้กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2561 สำมำรถบ่งช้ีถึงสัมฤทธ์ิผล
ของกำรด ำเนินงำนและเป็นไปตำมหลักกำรของกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  จงึเหน็ควรมกีำร
ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นกำรประเมินผลแบบมุ่งผลส ำเร็จ โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในกำรติดตำมและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดยก ำหนดจัดให้มีกำรก ำหนดประเด็นในกำรติดตำม
ประเมินผลใหอ้ยู่ภำยใต้มุมมองหรอืมปีระเด็นพิจำรณำ 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภำพ มิติประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำองค์กำร ดังแผนภำพต่อไปนี้ 
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ปัจจัยส าคัญที่มีผลตอ่ความส าเร็จ 
  ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพื่อน ำยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2561  ไปสู่กำรปฏิบัติจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่มหำวิทยำลัยจะต้องมีกำรพัฒนำกลไก และวำงเงื่อนไขที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   ต้องให้ควำมสนใจและตระหนักถึง
ปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
1. การพัฒนากลไกและเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

     1.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพำะผู้บริหำรและบคุลำกร
ที่เกี่ยวข้อง  ควรน ำเสนอสำระส ำคัญของแผนกลยุทธ์ ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2560 – 2564   ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอกส่วน
ของสภำมหำวิทยำลัย คณะ วิทยำลัย  มรว.สระแก้ว และส ำนัก ได้รับทรำบถึงจุดเน้นและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อจะได้มีกำรพัฒนำนโยบำยและมำตรกำรที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

       1.2 กำรสร้ำงกำรรับรู้และบรรยำกำศเชิงผลักดันจำกกลไกภำยในอันได้แก่ คณะกรรมกำร  สภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย โดยจ ำเป็นต้องมีกำรน ำเสนอจัดกำรประชุมสัมมนำ เพื่อช้ีแจงถึงทิศทำงและยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน กำรจัดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็น
รอบ รวมทั้งกำรจัดให้มีกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินเป็นระยะเพื่อรับทรำบควำมก้ำวหน้ำและแลกเปลี่ยน  ควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงของคณะผู้บริหำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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       1.3 กำรมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในกำรร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมเคลื่อนไหวของกำรด ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้
ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   

       1.4 กำรก ำหนดให้หน่วยงำน ผู้บริหำรมีภำระควำมรับผิดชอบด้ำนกำรรำยงำนผลงำนต่อสำธำรณะ โดยต้องน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนผล 
สร้ำงกำรรับรู้ถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชำคมภำยในมหำวิทยำลั ยได้รับทรำบเป็นระยะ  
เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีควำมพยำยำมในกำรผลักดันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลมำกยิ่งข้ึ น โดยในกำรนี้ควรต้องจัดให้มีกำรน ำเสนอ เผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน  อำทิ จดหมำยข่ำว กำรประชุมติดตำม กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  

 
2. ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 

       2.1 กำรพัฒนำผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่องสืบเนื่องจำกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติเป็นกระบวนกำรที่ต้องอำศัย
ควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในกำรที่จะผลักดันให้มีกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ทั้งในส่วนของกำรพัฒนำระบบงำน และกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงำนที่เป็นสิ่ง
เคยชิน อันเป็นภำรกิจที่ล้วนมุ่งเน้นกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ ำเป็นต้องใช้เวลำและควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนเพื่อผลักดันให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นกำรมีโครงข่ำยของผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงที่กระจำยอยู่ทั่วมหำวิทยำลัยจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน  

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

      2.3 กำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์ ด้วยกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจในทิศทำง ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของ
แผนให้เป็นที่รับรู้และเข้ำใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ผ่ำนกระบวนกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ โดยจะต้องท ำให้หน่วยงำน บุคลำกรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ให้เช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์กำรด 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. 2561 โดยคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักได้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยจะมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณเป็น
ประจ ำทุกเดือน ตลอดปีงบประมำณ และน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ ตำมแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหำรส ำนักรับทรำบและให้ข้อเสนอแนะและน ำผล
กำรประเมินดังกล่ำวมำพัฒนำปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในครำวต่อไป 



 
21 แผนปฏิบัติการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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