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ค าน า 
 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี    

งบประมำณ พ.ศ. 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ

มหำวิทยำลัย  และเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมแผนภำยใต้กรอบและทิศทำงที่ชัดเจน  ตลอดจนจัดท ำโครงกำรที่ตอบสนองตัวชี้วัดตำมพันธกิจและระบบกำร

ประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  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. 2562 
 

ปรัชญา  

 ร่วมคิด ร่วมสร้ำง งำนวิชำกำรเพ่ือสังคม ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืน และสืบสำนแนวพระรำชด ำริ  

อัตลักษณ์ 

 บัณฑิตจิตอำสำ พัฒนำท้องถิ่น 

เอกลักษณ์  

 เป็นสถำบันที่น้อมน ำแนวทำงกำรด ำเนินชีวิต ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

วิสัยทัศน์   
  ส่งเสริมงำนวิชำกำรเพ่ือสังคม และสืบสำนแนวพระรำชด ำริ 
 

พันธกิจ   
     1.  ส่งเสริมกำรเรียนรู้และสืบสำนแนวพระรำชด ำริ 
    2.  ส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำนวิชำกำรเพ่ือสังคม 
       3.  เสริมสร้ำง พัฒนำเครือข่ำยแบบมีส่วนร่วมในงำนวิชำกำรเพ่ือสังคม และสืบสำนแนวพระรำชด ำริ 
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เป้าประสงค์ 
     1.  กำรให้บริกำรวิชำกำรเพ่ือสังคมได้ตำมควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กำรเป้ำหมำย  เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและ 
                 มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กำรเป้ำหมำย 
      2.  สร้ำงภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือสังคม และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน  หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำน 
                         ภำยนอก  ในกำรพัฒนำชุมชน  ท้องถิ่น  หรือองค์กำรเป้ำหมำย 
     3.  นักศึกษำ บุคลำกร  และประชำชนมีกำรพัฒนำควำมรู้ และเพ่ิมทักษะในกำรด ำเนินชีวิต อย่ำงยั่งยืนตำมแนวพระรำชด ำริ 
    4.  สังคม องค์กรท้องถิ่นมีแหล่งศึกษำเรียนรู้กำรให้บริกำรวิชำกำรเพ่ือสังคม และสืบสำนแนวพระรำชด ำริ 
     5.  กำรให้บริกำรวิชำกำรเพ่ือสังคมท่ีก่อให้เกิดรำยได้และสร้ำงประโยชน์ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กำรเป้ำหมำย 
 
ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสขุ และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย 

ระดับ 5 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และ

บริกำรวิชำกำร 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้

และบริกำรวิชำกำร 

ผศ.ดร.นฤมล  ธนำนันต์ 
รองอธิกำรบดี 

3.2 จ ำนวนผลงำนบริกำรวิชำกำรท่ีสำมำรถสร้ำงคุณค่ำแก่

ผู้รับบริกำรชุมชนและสังคมได้โดยสำมำรถน ำผลงำนบริกำร

วิชำกำรไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม 

11 ผลงำน ● ทุกคณะ 
● วิทยำลัยนวัตกรรม     
 กำรจัดกำร 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
● งำนวิชำศึกษำทั่วไป 
● ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำร 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้

และบริกำรวิชำกำร 

ผศ.ดร.นฤมล  ธนำนันต์ 
รองอธิกำรบดี 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

3.3 จ ำนวนชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง  

 

3 ชุมชน ● ทุกคณะ 
● วิทยำลัยนวัตกรรม     
 กำรจัดกำร 
●  มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งำนวิชำศึกษำทั่วไป 
● ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้

และบริกำรวิชำกำร 

ผศ.ดร.นฤมล  ธนำนันต์ 
รองอธิกำรบดี 

3.4 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร

วิชำกำรของมหำวิทยำลัยโดยค ำนึงถึงกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือ

ตอบสนองโจทย์กำรพัฒนำสนับสนุนให้ชุมชนสร้ำงสังคม

คุณภำพ รองรับโอกำสและควำมท้ำทำยในอนำคต 

>4.51 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และ

บริกำรวิชำกำร 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้

และบริกำรวิชำกำร 

ผศ.ดร.นฤมล  ธนำนันต์ 
รองอธิกำรบดี 

หมายเหตุ 
  เกณฑ์การประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย 
ระดับ 1  มีกำรมอบนโยบำยในกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในมหำวิทยำลัย มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดและ

ผลักดันนโยบำยสู่กำรปฏิบัติงำนจนเกิดกระบวนกำรวำงแผนงำนของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกว้ำงขวำงตำมสภำพของมหำวิทยำลัย 
ระดับ 2  มหำวิทยำลัยพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดี คุณภำพสูงขึ้น สำมำรถลดข้อผิดพลำดในกำรบริหำรงำน ลดขั้นตอนกำร

ปฏิบัติงำนให้มีควำมรวดเร็วขึ้น  
ระดับ 3  บุคลำกรและนักศึกษำมีอุปนิสัยในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงถูกต้องและมีกำรประเมินคุ้มทุนจำกกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำร แก้ไข 

ปรับปรุง พัฒนำวิธีกำรจัดกำรทรัพยำกรและเสริมสร้ำงอุปนิสัยที่ดีในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
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ระดับ 4  มีกำรก ำหนดหรือประกำศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นอำจำรย์ บุคลำกรหรือนักศึกษำที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนอำจำรย์ บุคลำกรหรือนักศึกษำส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตำม 

ระดับ 5  มหำวิทยำลัยได้รับควำมชื่นชมอย่ำงกว้ำงขวำงและได้รับประกำศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในกำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
กลยุทธ์  

3.1 สร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติจำกภำยในและภำยนอกเพ่ือร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นและ   เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถ
ด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน 

3.2 พัฒนำศูนย์เรียนรู้โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  และเฉลิมพระเกียรติพระบรม
วงศำนุวงศ ์

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล  

กลยุทธ์  
5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรส ำนักงำน 
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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 

52 หมู่บ้ำน 
 

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

●งบแผ่นดิน 
2,808,000 บำท 

 
 
 
 
 
 

●งบแผ่นดิน 
5,200,000 บำท 

 
 
 
 
 
 
 
●งบแผ่นดิน 
         52,000 บำท 
 
 
 

● ทุกคณะ 

● วิทยำลัยนวัตกรรม        
กำรจัดกำร 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

● งำนวิชำศึกษำทั่วไป 

● ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 

ส ำนักส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 

 

3.1.1.2 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ   กำร
สร้ำงเครือข่ำยชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรูจ้ำกภำยในหรือ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย
เพื่อร่วมกันศึกษำและ
แก้ไขปัญหำของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยร่วมที่     
บูรณำกำรภำรกิจของ
มหำวิทยำลยั 

ระดับ 5 ● สร้ำงประมวลองค์ควำมรู ้

● สร้ำงเครือข่ำยเพื่อพัฒนำ
และแก้ไขปญัหำชุมชมท้องถิ่น  

● จัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ำยเพื่อพัฒนำแก้ไข
ปัญหำของชุมชนท้องถิ่น 

● กำรบรรยำยสำธำรณะ 
(Public Lecture) 
 

● กิจกรรม 1 กำรจดัท ำ
โปสเตอร์ฐำนข้อมลูชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดปทุมธำนี และ
จังหวัดสระแก้ว 
 

● ทุกคณะ 

● วิทยำลัยนวัตกรรม        
กำรจัดกำร 

● มรภ.วไลยฯสระแก้ว 

● ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 
 
 
 

● ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 
 
 

ส ำนักส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 

 

 

 

ส ำนักส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 
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● กิจกรรม 2 กำรจดัท ำสื่อ
ประชำสมัพันธ์โครงกำร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น
เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
ยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน จังหวัดปทุมธำนี 
และจังหวัดสระแก้ว 
 

● กิจกรรม 3 กำรประชุม
คณะกรรมกำรโครงกำร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น
เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
ยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน จังหวัดปทุมธำนี 
และจังหวัดสระแก้ว 
 

● กิจกรรม 4 โครงกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้โครงกำร
ตำมแนวพระรำชด ำริและหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับ นักศึกษำ บุคลำกร 
และประชำชนในท้องถิ่น  

●งบแผ่นดิน 
         300,000 บำท 
 
 
 
 
 
 
●งบแผ่นดิน 

         50,000 บำท 
 
 
 
 
 
 
●งบแผ่นดิน 

         100,000 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 
 
 
 
 
 
 

● ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 
 
 
 
 
 
 

● ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 
 
 
 
 
 

ส ำนักส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 

 

 

ส ำนักส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 

 

 

 

ส ำนักส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 
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● กิจกรรม 5 โครงกำร
ต้นแบบแห่งวิถีตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

● กิจกรรม 6 โครงกำร
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียน O-Net เพือ่พัฒนำ
กำรศึกษำและแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน (ร.ร. วไลย และ 
ร.ร. เจ้ำฟ้ำสรำ้ง) 
  

● กิจกรรม 7 โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรนักพันธกิจ
สัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนของชุมชน  
 

● กิจกรรม 8 โครงกำร
พัฒนำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน  
 

● กิจกรรม 9 โครงกำร
บริหำรจดักำรทรัพยำกร เพื่อ
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน  

●งบแผ่นดิน 
         15,000 บำท 
 
 
●งบแผ่นดิน 

         60,000 บำท 
 
 
 
 
 
●งบแผ่นดิน 

         195,000 บำท 
 

 

●งบแผ่นดิน 
         120,000 บำท 
 

 

●งบแผ่นดิน 
         224,995 บำท 

● ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 
 
 

● ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 
 
 

 

● กำรเรียนรู้และบริกำร
วิชำกำรส ำนักส่งเสริม 
 

 

● กำรเรียนรู้และบริกำร
วิชำกำรส ำนักส่งเสริม 
 

 

● กำรเรียนรู้และบริกำร
วิชำกำรส ำนักส่งเสริม 

ส ำนักส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 

ส ำนักส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 

 

 

ส ำนักส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 

ส ำนักส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 

ส ำนักส่งเสริมกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 
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● กิจกรรม 10 โครงกำร
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน 
  

● กิจกรรม 11 โครงกำร
ทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบตัิ
กำร เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจน 
 

● กิจกรรม 12 โครงกำร
กิจกรรมนิทรรศกำรโครงกำร
วันส ำคัญเฉลิมพระเกยีรติ (วัน
พ่อ วันเจ้ำฟ้ำ และวันแม่)และ
กำรถ่ำยทอดแนวควำมคดิกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน 
 

● กิจกรรม 13 โครงกำร
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง และ
พัฒนำศูนย์เรียนรู้ สมุนไพรใน
ชุมชน ต ำบลบ่อเงิน อ ำเภอ
ลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำน ี
 

●งบแผ่นดิน 
         468,245 บำท 
 

 

●งบแผ่นดิน 
         75,000 บำท 
 

 

●งบแผ่นดิน 
         80,000 บำท 
 

 

 

 

●งบแผ่นดิน 
         65,000 บำท 
 
 
 
 
 

● กำรเรียนรู้และบริกำร
วิชำกำรส ำนักส่งเสริม 
 

 

● กำรเรียนรู้และบริกำร
วิชำกำรส ำนักส่งเสริม 
 

 

● กำรเรียนรู้และบริกำร
วิชำกำรส ำนักส่งเสริม 
 

 

 

● กำรเรียนรู้และบริกำร
วิชำกำรส ำนักส่งเสริม 
 

 

ส ำนักส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 

 

ส ำนกัส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 

 

ส ำนักส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 

 

 

ส ำนักส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 
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● กิจกรรม 14 โครงกำร
ฝึกอบรมพัฒนำผลติภณัฑ์
สมุนไพรเพื่อสุขภำพผูสู้งอำย ุ
 

●งบแผ่นดิน 
         60,000 บำท 
 

● กำรเรียนรู้และบริกำร
วิชำกำรส ำนักส่งเสริม 
 

ส ำนักส่งเสรมิกำร

เรียนรู้และบริกำร

วิชำกำร 

 

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
บุคลำกรและนักศึกษำที่
ได้รับกำรพัฒนำ /เรียนรู้
ตำมแนวพระรำชด ำริและ
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับนักศึกษำ บุคลำกร
และประชำชนในท้องถิ่น 
(ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.2 กิจกรรม 4) 

●งบแผ่นดิน 
- 

●งบรายได้ 
- 

 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวิชำกำร 

 
 

ส ำนักส่งเสรมิกำร
เรียนรู้และบริกำร
วิชำกำร 
 

3.2.1.2 ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

มำกกว่ำ 
4.51 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

3.2.2.1 ร้อยละของกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรที่
บรรลตุำมวตัถุประสงค์
ของโครงกำร 

ร้อยละ  
80 

ผลผลิต : (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 

 กิจกรรม 1 บริหำรจัดกำรศูนย์
ประสำนงำนและประชุม
คณะกรรมกำร โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
 

●งบแผ่นดิน 
340,000  บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.ณัฐพงค์  จันจุฬำ 
น.ส. เพ็ญศิริ  ไพจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรม 2  โครงกำรจัด
ประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร 
อพ.สธ. 
 
ผลผลิต : (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ด้ำนสังคมศำสตร์) 

 กิจกรรม 1 สร้ำงจิตส ำนึก 
(กิจกรรมงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน) 
 

 กิจกรรม 2 สร้ำงจิตส ำนึก
(กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
ทรัพยำกรไทย) 

 

 

 กิจกรรม 3 จัดท ำหนังสือและ
สื่อเผยแพร่ควำมรู้ 
 

  กิจกรรม 4 กำรเพำะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืชที่มีมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ 
 

●งบแผ่นดิน 
160,000  บำท 

 
 
 
 

●งบแผ่นดิน 
140,000  บำท 

 
 

●งบแผ่นดิน 
80,000  บำท 

 
 

 
●งบแผ่นดิน 

130,000  บำท 
 
●งบแผ่นดิน 

120,000  บำท 
 

 
 
 

อ.ดร.ณัฐพงค์  จันจุฬำ 
น.ส. เพ็ญศิริ  ไพจิตร 
 
 
 
 
อ.ดร.ณัฐพงค์  จันจุฬำ 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำมิ 
 

อ.ดร.ณัฐพงค์  จันจุฬำ 
อ.ศุภมัย  พรหมแก้ว 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำมิ 
อ.ศิริขวัญ  บุญธรรม 
 
 
อ.ดร.ณัฐพงค์  จันจุฬำ 
อ.ดร. มัทนภรณ์  ใหม่คำมิ 
 
อ.ดร.ณัฐพงค์  จันจุฬำ 
 
 
 
 
 

งำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
 
 
 
 
งำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 
 

งำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
 
 
 
 
งำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
 
งำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

 
 
 
3.2 พัฒนำศูนย์
เรียนรู้โครงกำรตำม
แนวพระรำชด ำริ
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ และ 
เฉลิมพระเกียรติพระ
บรมวงศำนุวงศ์ 
 

 กิจกรรม 5 กำรอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์ตำมภูมิปัญญำและ
พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ ์

●งบแผ่นดิน 
120,000  บำท 

 

อ.ดร.ณัฐพงค์  จันจุฬำ 
 

งำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 
 

 
3.2.3 โครงกำรจัด
นิทรรศกำรเฉลมิ 
พระเกียรต ิ

3.2.3.1 ร้อยละของกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรตำม
แผนจัดนิทรรศกำรเฉลมิ 
พระเกียรต ิ

ร้อยละ 
 100 

 กิจกรรม 1  กิจกรรม 
นิทรรศกำรโครงกำรวันส ำคัญ
เฉลิมพระเกียรต ิ
(วันพ่อ, สมเด็จพระรำชปิตุจฉำฯ, 
ร.10 และวันแม)่  
 
 
 
 
 
 
 

● งบรายได้ 
20,000 บำท 

 

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
บริกำรวิชำกำร 
 

ส ำนักส่งเสรมิกำร
เรียนรู้และบริกำร
วิชำกำร 

 
หมายเหตุ :  
 เกณฑ์การประเมินผล 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกภำยในหรือภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อร่วมกันศึกษำและแก้ ไขปัญหำของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้ำหมำยร่วมที่บูรณำกำรภำรกิจของมหำวิทยำลัย  

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

 
 

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
กำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อสู่
ควำมเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ   
กำรด ำเนินงำน    
ตำมแผนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  

ระดับ 5 
 

 กิจกรรม 1 กำรบริหำรจัดกำร
กำรประกันกำรศึกษำคุณภำพ
ภำยใน (IQA) 
 
 
 
 

 กิจกรรม 2 ประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 
 

● งบแผ่นดิน 
6,500 บำท 

  ●งบรายได้ 
3,500 บำท 

รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท 
 
 

● งบแผ่นดิน 
- 

  ●งบรายได้ 
- 

อ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.รัชนีกร  พลเยี่ยม 
น.ส.บุญญรักษำ  อรรถพันธ ์

ส ำนักส่งเสรมิกำร
เรียนรู้และบริกำร
วิชำกำร 

5.4 พัฒนำ
ประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน 

5.4.1 โครงกำร
พัฒนำประสิทธิผล
กำรบริหำร
ส ำนักงำน 

5.4.1.1 ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ      
ตำมแผนที่ก ำหนด 

ร้อยละ 
90 

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

●งบรายได้ 
66,520 บำท 

 

อ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.รัชนีกร  พลเยี่ยม 
น.ส.พัทธนันท์  มำเจรญิ-
มหัทธโน 

ส ำนักส่งเสรมิกำร
เรียนรู้และบริกำร
วิชำกำร 
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5.4 พัฒนำ
ประสิทธิผลกำร
บริหำรส ำนักงำน 

5.4.3 โครงกำรจัด
ประชุมเพื่อพัฒนำ
ระบบบรหิำร
จัดกำรโดยมสี่วน
ร่วมของทุกภำค
ส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำม
แผนกำรจดัประชุม 

 
 

ร้อยละ  
100 

 กิจกรรม 1 ประชุม 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพันธ
กิจสัมพันธ ์
 

 กิจกรรม 2 ประชุม
คณะกรรมกำรตดิตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของมหำวิทยำลัยและคณบด ี

●งบรายได้ 
12,920 บำท 

 
 
 
 

●งบรายได้ 
560 บำท 

 

อ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.รัชนีกร  พลเยี่ยม 
น.ส.บุญญรักษำ  อรรถพันธ์ 
 
 
อ.อัจจิมำ  มั่นทน 
น.ส.รัชนีกร  พลเยี่ยม 

 น.ส.บุญญรักษำ  อรรถพันธ์ 

ส ำนักส่งเสรมิกำร
เรียนรู้และบริกำร
วิชำกำร 
 
 
ส ำนักส่งเสรมิกำร
เรียนรู้และบริกำร
วิชำกำร 

 
 
 
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  
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ระดับ 4 มหำวิทยำลัยมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรของกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
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 ำคระเพื่อพิจำรณำ 
5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำต่อเนื่อง 
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 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรประกันคณุภำพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
2. มีคณะกรรมกำรก ำกับตดิตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหยดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำ 
3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสตูรและคระ ให้เกดิผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคณุภำพหลักสูตรและคณะ 
4. น ำผลกำรประเมินคณุภำพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำรระดับสถำบันเสนอสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำ  
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5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกสภำสถำบันมำปรับปรุงหลักสูตรและกำรด ำเนินงำนของคณะให้มีคณุภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
6. มีผลกำรประเมินคณุภำพทุกหลักสูตรผำ่นองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

 

ก 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 มีกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดรับกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์  รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในกำรติดตำมผลกำรบริหำรงบประมำณ ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน  และจัดให้มีกำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ตำมแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำองค์กำรให้
มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตำมผล  กำรด ำเนินกำร แสวงหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรรับรู้  ลดปัญหำอันสืบเนื่องมำจำก  ควำมเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 

 

รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 
 

เพ่ือท ำให้กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2562 สำมำรถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผล
ของกำรด ำเนินงำนและเป็นไปตำมหลักกำรของกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร  จึงเห็นควรมีกำร
ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นกำรประเมินผลแบบมุ่งผลส ำเร็จ โดย
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ประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในกำรติดตำมและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดยก ำหนดจัดให้มีกำรก ำหนดประเด็นในกำรติดตำม
ประเมินผลให้อยู่ภำยใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจำรณำ 4 มิต ิอันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิตคิุณภำพ มิตปิระสิทธิภำพ และกำรพัฒนำองค์กำร ดังแผนภำพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
  ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพ่ือน ำยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติกำรส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2562  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
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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
รอบ รวมทั้งกำรจัดให้มีกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินเป็นระยะเพ่ือรับทรำบควำมก้ ำวหน้ำและแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงของคณะผู้บริหำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

       1.3 กำรมีเวที หรือเปิดพ้ืนที่ในกำรร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมเคลื่อนไหวของกำรด ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้
ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ   

       1.4 กำรก ำหนดให้หน่วยงำน ผู้บริหำรมีภำระควำมรับผิดชอบด้ำนกำรรำยงำนผลงำนต่อสำธำรณะ โดยต้องน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนผล 
สร้ำงกำรรับรู้ถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชำคมภำยในมหำวิทยำลัยได้รับทรำบเป็นระยะ  
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 ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน  

       2.2 กำรร่วมมือกันกำรท ำงำนในรูปแบบเครือข่ำยร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจำกกระบวนกำรน ำยุทธศำสตร์รวมทั้งนโยบำยของรัฐบำลไปสู่กำร
ปฏิบัติ เป็นกระบวนกำรที่โครงสร้ำง กระบวนกำรต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลำกหลำยและต่ำงวัตถุประสงค์กัน จึงท ำให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
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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. 2562 โดยคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักได้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยจะมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณเป็น
ประจ ำทุกเดือน ตลอดปีงบประมำณ และน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ ตำมแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหำรส ำนักรับทรำบและให้ข้อเสนอแนะและน ำผล
กำรประเมินดังกล่ำวมำพัฒนำปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในครำวต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
22 แผนปฏิบัติการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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