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             คํานํา 
แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ% ในพระบรมราชูปถัมภ% ฉบับนี้ เป-นแผนที่ได0จัดทําขึ้นตามนโยบาย

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ% ในพระบรมราชูปถัมภ% จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559 – 2561  แผนกลยุทธ% มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ% ในพระบรม
ราชูปถัมภ% พ.ศ. 2559 -2564 และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต<างๆในสังคมโลกอย<างมีพลวัตร  ไม<ว<าจะเป-นอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน%ป?ญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบ วิกฤตการณ%ทางด0านพลังงานและสิ่งแวดล0อม ป?ญหาด0านการศึกษาประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศด0านโครงสร0าง
ประชากรการก0าวสู<การเป-นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาความสามารถทางด0านวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีของประเทศโดยเน0น
กระบวนการมีส<วนร<วม ของภาคีทุกภาคส<วน ประกอบด0วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู0บริหาร บุคลากร ที่ได0รวมพลังร<วมกันระดมความคิดกําหนดกลยุทธ%เปGาหมาย
โครงการและดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เพื่อใช0เป-นแผนสําหรับการปฏิบัติราชการ ในระยะ 1 ป�ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ%ในพระบรมราชูปถัมภ%ให0
บังเกิดผลอย<างเป-นรูปธรรมได0นั้นจําเป-นต0องอาศัยพลังและการมีส<วนร<วมของทุกหน<วยงานร<วมกันในการบริหารจัดการและแปลงแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ไปสู<การปฏิบัติอย<างจริงจังและต<อเนื่องต<อไป 

อย<างไรก็ตามการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2560มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ%  ในพระบรมราชูปถัมภ%  ได0รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ%  ในพระบรมราชูปถัมภ%  จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ 9/2559 ในวันพฤหัสบดีที่  8กันยายนพ.ศ. 2559   
คณะทํางานขอขอบคุณหน<วยงานทุกภาคส<วนในมหาวิทยาลัยผู0เกี่ยวข0องรวมทั้งผู0ทรงคุณวุฒิ ที่ได0เสียสละเวลาให0ความรู0และข0อเสนอแนะต<างๆ ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2560ฉบับนี้สมบูรณ%มากยิ่งขึ้น และหวังว<าประโยชน%ที่ได0จากแผนปฏิบัติการฯ จะเป-นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และหน<วยงานต<างๆต<อไป 

 
สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ% ในพระบรมราชูปถัมภ% 
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บทที่ 1  
ความเป5นมา  

 
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ(พ.ศ. 2559-2561 

 สืบเนื่องจากป?จจุบันสังคมโลกรวมทั้งสังคมไทยได0เปลี่ยนผ<านเข0าสู<สังคมยุคดิจิตอลและระบบเศรษฐกิจเชิงสร0างสรรค% ทําให0ประเทศไทยมีความจําเป-นต0องมีการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร0างของระบบเศรษฐกิจ นโยบายและยุทธศาสตร%ชาติที่เรียกว<าประเทศไทย 4.0 นโยบายประชารัฐและการปฏิรูปการศึกษาให0เป-นการศึกษา4.0
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ% ในพระบรมราชูปถัมภ%จังหวัดปทุมธานี จึงได0จัดการประชุมวิเคราะห%สถานการณ%และกําหนดนโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต<อการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร%ชาติของรัฐบาลเพื่อมอบให0มหาวิทยาลัยคณะกรรมการบริหารใช0เป-นเปGาหมายและแนวทางในการ
บริหารการดําเนินงานให0เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและใช0เป-นกรอบในการกํากับติดตามผลการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและผู0บริหารอย<างเป-น
รูปธรรมทั้งนี้มีสาระสําคัญของนโยบายสภามหาวิทยาลัยในช<วงป�พ.ศ.2559–2561ดังนี้ 
  

นโยบายข0อที่ 1ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ(มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติโดยสรรหาสนับสนุนให0คณาจารย%มีคุณวุฒิ
ผลงานและตําแหน<งทางวิชาการตามเกณฑ%ส<งเสริมให0คณาจารย%นักศึกษาศิษย%เก<าผลิตผลงานที่โดดเด<นได0รับรางวัลและการยกย<องในระดับชาติและนานาชาติและมี
การเปOดสอนหลักสูตรปริญญาสองภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติเพิ่มอย<างน0อย5หลักสูตร ในพ.ศ.2560 
  

นโยบายข0อที่2สร0างผลงานเชิงประจักษ(ในการเป5นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท0องถิ่นให0เป5นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยบูรณาการ
งานพันธกิจสัมพันธ%(University Engagement)ทั้งในส<วนของการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเร<งฝ`กบัณฑิตให0มี
ความสามารถมีบทบาทเข0าไปมีส<วนร<วมในการพัฒนาท0องถิ่นและสังคมตามอัตลักษณ%อย<างชัดเจนผลิตผลงานวิจัยที่เป-นองค%ความรู0ใหม<ที่บูรณาการศาสตร%แบบสห
สาขาและตอบสนองความต0องการทั้งระดับประเทศชาติและท0องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐเร<งสร0างเครือข<ายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู0ด0านการแก0ไขป?ญหาชุมชนท0องถิ่นร<วมกันมุ<งพัฒนาให0มหาวิทยาลัยเป-นชุมชนอุดมป?ญญาเป-นแหล<งเรียนรู0และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู0องค%ความรู0
ป?ญญาเชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการ 
  

นโยบายข0อที่ 3พัฒนาและผลิตบัณฑิตให0มีความรู0ความสามารถมีอัตลักษณ(เดAนชัดเป5นที่ยอมรับในด0านการมีส<วนร<วมพัฒนาท0องถิ่นและพร0อมทํางานใน
บริบทของประชาคมอาเซียนโดยพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรู0เชิงผลิตภาพ(Productive Learning 
Philosophy)ที่ส<งเสริมให0ผู0เรียนมีทักษะด0านการคิดวิเคราะห%การคิดสร0างสรรค%การคิดเชิงผลิตภาพการคิดด0านคุณธรรมและความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิง
ประจักษ%นําไปสู<การสร0างนวัตกรรมหรือสร0างการเปลี่ยนแปลงและมีการคัดเลือกยกย<องส<งเสริมให0นักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ(Talent)สร0างและนําเสนอ
ผลงานที่สร0างชื่อเสียงให0แก<มหาวิทยาลัย 

 
 นโยบายข0อที่ 4พัฒนาเป5นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจํานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู<อย<างน0อย12,000คนโดยจัดให0มีการกําหนดกลยุทธ%ชัดเจน นําไป
ปฏิบัติได0จริงในด0านการรับนักศึกษาการลงทุนด0านอาคารสถานที่ห0องปฏิบัติการครุภัณฑ%ความต0องการด0านอัตรากําลังและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหาร
การเงิน 
 
 นโยบายข0อที่5พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเพื่อสร0างธรรมาภิบาลโดยเสริมสร0างความเป-นองค%การแห<งการเรียนรู0ให0มหาวิทยาลัยมีพลวัตรใน
การพัฒนาเรียนรู0เติบโตอย<างต<อเนื่องด0วยกระบวนการเชิงคุณภาพ เสริมสร0างขีดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด0านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ สร0างความเป-น
นานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให0เป-นองค%การที่มีกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการสภาพการทํางานที่ดีการมีสุนทรียะและเป-นมหาวิทยาลัยสีเขียวพัฒนา
มหาวิทยาลัยให0บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดึงดูดคนดีคนเก<งเข0ามาร<วมงานได0ส<งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย% บุคลากรและนักศึกษา 
รวมทั้งส<งเสริมการน0อมนําแนวพระราชดําริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต%ใช0ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตและเตรียมการเพื่อรองรับการก0าวสู<
การเป-นมหาวิทยาลัยในกํากับ 
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1. ความเชื่อมโยง สอดคล0องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหAงชาติ ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีวAาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ(รตันสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนกลยุทธ(
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนปฏิบตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 
ด0านการศึกษา 
ข0อ4.1 จัดให0มีการปฎิรูป
การศึกษาแห<ง    การ
เรียนรู0โดยให0ความสําคัญ
ทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไป
พร0อมกันเพื่อสร0างคุณภาพ
ของคนไทยให0สามารถ
เรียนรู0และพัฒนาตนได0เต็ม
ศักยภาพประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตโดยมีความ
ใฝmรู0และทักษะที่เหมาะสม
เป-นคนดีมีคุณธรรมสร0าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู0
โดยเน0นการเรียนรู0เพื่อ
สร0างสัมมาชีพในพื้นที่ลด
ความเหลื่อมล้ําและพัฒนา
กําลังคนให0เป-นที่ต0องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งใน
ด0านเกษตร อุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ 
 
 
 

ยุทธศาสตร( 1 การ
เสริมสร0างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย% 
แนวทางการพัฒนา  
1.ปรับเปลี่ยนค<านิยมคน
ไทยให0มีคุณธรรมจริยธรรม
จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค% 
2. พัฒนาศักยภาพให0มี
ทักษะความรู0และ
ความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอย<างมีคุณค<า  
3.ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู0
ตลอดชีวิต  
แผนงานโครงการ  
1.แผนงานการลงทุนพัฒนา
เพิ่มศักยภาพปฐมวัย 
4. แผนการยกระดับศูนย%
ฝ̀กอบรมแรงงานเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู0ตลอด
ชีวิต 
 
 

นโยบายทั่วไป  
ข0อ7ประสานความร<วมมือ
กับทุกภาคส<วนให0เข0ามามี
ส<วนร<วมดําเนินการจัด
การศึกษาให0ครบวงจรเช<น
ร<วมกําหนดหลักสูตรการ
เรียนการสอนให0นักเรียน
นักศึกษาเข0าทํางาน
ระหว<างกาํลังศึกษาและ
การรับเข0าทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา 
 
นโยบายเฉพาะด0านการ
อุดมศึกษา 
1.กําหนดบทบาทการผลิต
นักศึกษาให0ชัดเจนตาม
ความถนัดและความเป-น
เลิศของแต<ละสถาบันเพื่อ
ลดความซ้ําซ0อน 
 
 
 
 
 

นโยบายข0อ 2การ
ปรับปรุงเกณฑ%
มาตรฐาน เพื่อปรับ
เกณฑ%มาตรฐานทั้ง
หลักสูตร อาจารย% 
บัณฑิตและนักศึกษาให0
มีความหลากหลาย 
ครอบคลุมทั้งสาย
วิชาการ สายวิชาชีพ
และปฏิบัติการเพื่อผลิต
นักวิจยั/นักวิชาการ
(Academic)             
นักวิชาชีพชั้นสูง
(Professional) และนัก
เทคนิค/นักปฏิบัติ 
(Technical/Practice) 
ให0สอดคล0องกับความ
ต0องการของประเทศ
รวมทั้งสามารถแข<งขัน
ได0ในอาเซียน 
 
 
 
 

ประเด็นทิศทาง 9 ข0อ 
1.รอยต<อการศึกษา
ระดับอื่น 
7.เครือข<ายอุดมศึกษา 
8.การพัฒนาใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต0 
9.โครงสร0างพื้นฐานการ
เรียนรู0 

นโยบายข0อ1
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัด
การศึกษาตามเกณฑ%
มาตรฐาน 
 
นโยบายข0อ 3 
พัฒนาและผลิต
บัณฑิตให0มีความรู0
ความสามารถมีอัต
ลักษณ%เด<นชัดเป-นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร( 1การ
พัฒนาการเรียน      
การสอนและคุณภาพ
บัณฑิต 
กลยุทธ( 
1.1.พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรกระบวนการ
จัดการเรียนรู0เชิงผลิต
ภาพ (Productive 
learning) ที่ได0
มาตรฐานสากล 
1.2.พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู0เชิง
ผลิตภาพ
(Productivelearning) 
1.3.เตรียมความพร0อม
ของนักศึกษาก<อนเข0า
เรียนพัฒนานักศึกษาให0มี
สมรรถนะด0านวิชาชีพมี
จิตสาธารณะเห็นคุณค<า
ของวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงและสามารถ
สื่อสารโดยใช0
ภาษาสากลได0 

ยุทธศาสตร( 1การ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ( 
1.1.พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู0เชิงผลิต
ภาพ (Productive 
learning) ที่ได0
มาตรฐานสากล 
1.2.พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู0เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning) 
1.3.เตรียมความพร0อม
ของนักศึกษาก<อนเข0า
เรียนพัฒนานักศึกษาให0มี
สมรรถนะด0านวิชาชีพมี
จิตสาธารณะเห็นคุณค<า
ของวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงและสามารถ
สื่อสารโดยใช0
ภาษาสากลได0 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหAงชาติ ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีวAาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ(รตันสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนกลยุทธ(
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนปฏิบตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 
 
ข0อ4.4พัฒนาคนทุกช<วงวัย
โดยส<งเสริมการเรียนรู0
ตลอดชีวิตเพื่อให0สามารถมี
ความรู0และทักษะใหม<ที่
สามารถประกอบอาชีพได0
หลากหลายตามแนวโน0ม
การจ0างงานในอนาคตปรับ
กระบวนการเรียนรู0และ
หลักสูตรให0เชื่อมโยงกับภูมิ
สังคมโดยบูรณาการความรู0
และคุณธรรมเข0าด0วยกัน
เพื่อให0เอื้อต<อการพัฒนา
ผู0เรียนทั้งในด0านความรู0 
ทักษะ การใฝmเรียนรู0การ
แก0ป?ญหาการรับฟ?ง
ความเห็นผู0อื่น การมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป-นพลเมืองดีโดย
เน0นความร<วมมือระหว<าง
ผู0เกี่ยวข0องทั้งในและนอก
โรงเรียน 

ยุทธศาสตร( 2 การสร0าง
ความเป-นธรรม 
แนวทางการพัฒนา  
2.การกระจายการ
ให0บริการภาครัฐทั้งด0าน
การศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให0ครอบคลุมและทั่วถึง 
แผนงานโครงการ 
3. โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณด0านการศึกษา
แบบมุ<งเน0นสัมฤทธิ์  
 

 
จุดเน0นของนโยบายเช<น 
การแปลงกระแส        
พระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ0าอยู<หัวที่เกีย่วข0องกับ
การปฏิรูปการศึกษาไปสู<
การปฏิบัติ การปฏิรูป
การศึกษา การลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน
ทวิภาคีร<วมกับสถาน
ประกอบการการผลิต
การศึกษาตามความถนัด
และความเป-นเลิศของแต<
ละสถาบัน การกําหนด
เปGาหมายผลผลิตทาง
การศึกษาเพื่อให0เกิด
นวัตกรรมจากทรัพยากร
ท0องถิ่น การส<งเสริมการ
เรียนรู0ตลอดชีวิต 
 

 
 
นโยบายข0อ6การ
ส<งเสริมเครือข<าย
มหาวิทยาลัยเป-นกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อน 
นโยบายไปสู<การปฏิบัติ
หรือดําเนินการตาม
โจทย%ในการพัฒนา
ประเทศและเครือข<าย
ผลักดันประเด็นที่
สถาบันอุดมศึกษา
ต0องการให0ส<วนกลางเข0า
ไปช<วยสนับสนุนโดย
เครือข<ายเป-นกลไกใน
การเชื่อมโยงการศึกษา
ทุกระดับและภาคส<วน
ต<างๆ ในพื้นที่และ
ประเทศ 

 
 
1.4.พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู0ให0
นักศึกษาเรียนรู0จากการ
ปฏิบัติผ<านการทํางาน
ร<วมกับชุมชน 
1.5สร0างเครือข<ายกับ
หน<วยงาน ดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตทั้งในประเทศและ
ต<างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร(ที่ 5การ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่ความ
เป-นเลิศสู<สากล 
กลยุทธ( 
5.6 บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต เพื่อให0ได0
มาตรฐานสากล 

1.4.พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู0ให0
นักศึกษาเรียนรู0จากการ
ปฏิบัติผ<านการทํางาน
ร<วมกับชุมชน 
1.5สร0างเครือข<ายกับ
หน<วยงาน ดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตทั้งในประเทศและ
ต<างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร(ที่ 5การ
บริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่ความ
เป-นเลิศสู<สากล 
กลยุทธ( 
5.6 บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต เพื่อให0ได0
มาตรฐานสากล 

ข0อ 4.6 พัฒนาระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูที่มี
คุณภาพและมีจิตวิญญาณ

ยุทธศาสตร( 2 การสร0าง
ความเป-นธรรม 
แนวทางการพัฒนา  

นโยบายเฉพาะด0านการ
อุดมศึกษา 

นโยบายข0อ 8การผลิต
พัฒนาครู และผู0บริหาร
การศึกษา การผลิตครูที่มี

 นโยบายข0อ 2 สร0าง
ผลงานเชิงประจักษ%ใน
การเป-น

ยุทธศาสตร( 1 การ
พัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร( 1 การ
พัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหAงชาติ ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีวAาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ(รตันสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนกลยุทธ(
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนปฏิบตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 
ของความเป-นครูเน0น
ครูผู0สอนให0มีวุฒิตรงตาม
วิชาที่สอนนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช0ในการเรียน
การสอนเพื่อเป-นเครื่องมือ
ช<วยครูหรือเพื่อการเรียนรู0
ด0วยตนเองเช<นการเรียน
ทางไกลการเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส%เป-นต0น
รวมทั้งปรับระบบการ
ประเมินสมรรถนะที่
สะท0อนประสิทธภิาพการ
จัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาคุณภาพผู0เรียน
เป-นสําคัญ 

3.การเสริมสร0างศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และชุมชนและการสร0าง
ความเข0มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให0ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได0มี
สิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน
และทรัพยากรภายในชุมชน  
แผนงานโครงการ 
4.โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากและชุมชนเข0มแข็ง  
 
ยุทธศาสตร(ที่ 4 การเติบโต
ที่เป-นมิตรกับสิ่งแวดล0อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
แนวทางการพัฒนา 
1.การรักษาฟrsนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติสร0าง
สมดุลของการอนุรักษ%และ
ใช0ประโยชน%อย<างยั่งยืนและ
เป-นธรรม  
5. สนับสนุนการลดการ
ปล<อยกtาซเรือนกระจก และ

2.กําหนดผลลัพธ%
(Outcome) ของ
สถาบันอุดมศึกษาเช<นเป-น
ศูนย%วิจัยที่มีคุณภาพมีการ
วิจัยและพัฒนาจนเกิดเป-น
นวัตกรรมจากทรัพยากรใน
ท0องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค<าการ
ส<งออกของประเทศ 
3.จัดให0สถาบันอุดม 
ศึกษาในพื้นที่ทําหน0าที่เป-น
พี่เลี้ยงให0แก<สถานศึกษาใน
ท0องถิ่น เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท0องถิ่น 

คุณภาพ และสอดคล0องกับ
ความต0องการของประเทศ
ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพโดยหลักสําคัญคือ
การพัฒนาวิธีการผลิตครู 
ตั้งแต<กระบวนการรับเข0า 
กระบวนการผลิตครู
ขั้นตอนที่สําเร็จการศึกษา
ติดตามดูแลครูเพื่อจะไป
ช<วยเหลือโรงเรียนที่
บัณฑิตไปทํางานด0วย 
นอกจากนี้ยังมี
แนวนโยบายที่จะเสนอ
รัฐบาลให0ใช0เครือข<าย
อุดมศึกษา 9 เครือข<าย 
เป-นพี่เลี้ยงในการพัฒนา
โรงเรียนต<อไป 

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท0องถิ่นให0
เป-นที่ยอมรับ 
 
 
 

นโยบายข0อ 5 
พัฒนาการบริหาร
จัดการในมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ( 
1.4.พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู0ให0
นักศึกษาเรียนรู0จากการ
ปฏิบัติผ<านการทํางาน
ร<วมกับชุมชน 
ยุทธศาสตร( 3 การบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนา
ท0องถิ่น 
กลยุทธ( 
3.1จัดตั้งพัฒนาศูนย%
เรียนรู0การปฏิรูปการศึกษา
สร0างเครือข<ายการพัฒนา
ครูประจําการแบบ 
Coaching และยกระดับ
ศูนย%ศึกษาพัฒนาครูเป-น
ศูนย%พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ประจําจังหวัด 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย%
ศึกษานิเวศชานเมือง และ
ศูนย%เรียนรู0โครงการตาม
แนวพระราชดําริหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพร0อมทั้งฝ̀กอบรม 

กลยุทธ( 
1.4.พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู0ให0
นักศึกษาเรียนรู0จากการ
ปฏิบัติผ<านการทํางาน
ร<วมกับชุมชน 
ยุทธศาสตร( 3 การบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนา
ท0องถิ่น 
กลยุทธ( 
3.1จัดตั้ง พัฒนาศูนย%
เรียนรู0การปฏิรูปการศึกษา
สร0างเครือข<ายการพัฒนา
ครูประจําการแบบ 
Coaching และยกระดับ
ศูนย%ศึกษาพัฒนาครูเป-น
ศูนย%พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ประจําจังหวัด 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย%
ศึกษานิเวศชานเมือง และ
ศูนย%เรียนรู0โครงการตาม
แนวพระราชดําริหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพร0อมทั้งฝ̀กอบรม 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหAงชาติ ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีวAาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ(รตันสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนกลยุทธ(
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนปฏิบตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 
เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต<อ          การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ   
แผนงานโครงการ  
5.โครงการเมืองสีเขียว  
6.แผนงานด0านการลดกtาช
เรือนกระจก ที่เหมาะสมกับ
ประเทศ (NAMA Roadmap) 
และแผนงานด0านการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร(ที่ 9การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
2.พัฒนาเมือง  
2.1.แนวทางการพัฒนาหลัก 
2.1.2.ส<งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล0อมเมืองอย<างมี
บูรณาการภายใต0การมีส<วน
ร<วมของส<วนกลางส<วน
ท0องถิ่นภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชน  
2.2.แนวทางการพัฒนาเมือง
สําคัญ 

สร0างเครือข<ายการพัฒนา
แก0ป?ญหาชุมชน ท0องถิ่นใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยตาม
แนวทาง University 
Engagement 
3.3 สร0างเครือข<ายชุมชน
นักปฏิบัติจากภายในและ
ภายนอกเพื่อร<วมกันศึกษา
แก0ไขป?ญหาชุมชนท0องถิ่น
และเสริมสร0างพลังให0
ชุมชนท0องถิ่นสามารถ
ดํารงอยู<ได0อย<างยั่งยืน  
 3.4 จัดตั้งศูนย%พัฒนา
บุคลากรท0องถิ่นและ
สนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถให0องค%กร
ปกครองส<วนท0องถิ่นใน
การบริหารงานพัฒนา
ท0องถิ่นรองรับการกระจาย
อํานาจ 
 

สร0างเครือข<ายการพัฒนา
แก0ป?ญหาชุมชน ท0องถิ่นใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยตาม
แนวทาง University 
Engagement 
3.3 สร0างเครือข<ายชุมชน
นักปฏิบัติจากภายในและ
ภายนอกเพื่อร<วมกันศึกษา
แก0ไขป?ญหาชุมชนท0องถิ่น
และเสริมสร0างพลังให0
ชุมชนท0องถิ่นสามารถ
ดํารงอยู<ได0อย<างยั่งยืน  
 3.4 จัดตั้งศูนย%พัฒนา
บุคลากรท0องถิ่นและ
สนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถให0องค%กร
ปกครองส<วนท0องถิ่นใน
การบริหารงานพัฒนา
ท0องถิ่นรองรับการกระจาย
อํานาจ 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหAงชาติ ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีวAาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ(รตันสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนกลยุทธ(
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนปฏิบตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 
2.1.2.พัฒนาเมืองปริมณฑล
(สมุทรปราการ นนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให0เป-นเมือง
ศูนย%กลางการบริการธุรกิจ
และการพาณิชย%ศูนย%กลางการ
ขนส<งและโลจสิติกส% 
ศูนย%บริการด0านสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่อยู<อาศัย 

 

ยุทธศาสตร( 8การพัฒนา
วิทยาศาสตร% 
แนวทางการพัฒนา  
1.เร<งส<งเสริมการลงทุนวิจัย
และพัฒนาผลักดันสู<การใช0
ประโยชน%ในเชิงพณิชย%และ
เชิงสังคม  
2. พัฒนาผู0ประกอบการให0
เป-นผู0ประกอบการทาง
เทคโนโลยี
(Technopreneur) 
3. พัฒนาสภาวะแวดล0อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร% 
เทคโนโลยี วจิัยและ
นวัตกรรม 

   นโยบายข0อ 2สร0าง
ผลงานเชิงประจักษ%ใน
การเป-น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท0องถิ่นให0
เป-นที่ยอมรับ 
 

ยุทธศาสตร( 2การวจิัย
และสะสมองค%ความรู0เพื่อ
พัฒนาท0องถิ่น 
กลยุทธ( 
2.1 พัฒนานักศึกษา 
นักวิจัยภายในให0มี
สมรรถนะในการผลิตและ
การเผยแพร<ผลงานวิจัย  สู<
สากล 
2.3.สร0างผลงานวิจัยที่เป-น
องค%ความรู0ใหม<ที่ตอบ
โจทย%ระดับประเทศชาติ
และท0องถิ่นเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐลด
ความเหลื่อมล้ํา สร0างความ

ยุทธศาสตร( 2การวจิัย
และสะสมองค%ความรู0เพื่อ
พัฒนาท0องถิ่น 
กลยุทธ( 
2.1 พัฒนานักศึกษา 
นักวิจยัภายในให0มี
สมรรถนะในการผลิตและ
การเผยแพร<ผลงานวจิัย  
สู<สากล 
2.3.สร0างผลงานวิจัยที่เป-น
องค%ความรู0ใหม<ที่ตอบ
โจทย%ระดับประเทศชาติ
และท0องถิ่นเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประชารัฐลด
ความเหลื่อมล้ํา สร0างความ
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหAงชาติ ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีวAาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ(รตันสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนกลยุทธ(
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนปฏิบตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท0องถิ่นประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร(ที่ 5 การ
บริหารพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่    
ความเป-นเลิศสู<สากล 
กลยุทธ(  
5.3พัฒนามหาวิทยาลัยให0
เป-นสีเขียวที่มีสุนทรียะ 
การอนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการ
สิ่งแวดล0อมที่ดีและมี
ความพร0อมด0านอาคาร
สถานที่ 

มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท0องถิ่นประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร(ที่ 5 การ
บริหารพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่    
ความเป-นเลิศสู<สากล 
กลยุทธ(  
5.3พัฒนามหาวิทยาลัยให0
เป-นสีเขียวที่มีสุนทรียะ 
การอนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการ
สิ่งแวดล0อมที่ดีและมี
ความพร0อมด0านอาคาร
สถานที่ 

ข0อ 4.8 อนุรักษ% ฟrsนฟู และ
เผยแพร<มรดกทาง
วัฒนธรรม ภาษาไทยและ
ภาษาถิ่น ภูมิป?ญญาท0องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลาย
ของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อ
การเรียนรู0สร0างความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร%
และความเป-นไทย นําไปสู<
การสร0างความสัมพันธ%อันดี
ในระดับประชาชน 

     ยุทธศาสตร(ที่ 4 การทํานุ
บํารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท0องถิ่น
และชาติ   
กลยุทธ(  
4.1.บริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                
ทั้งการอนุรักษ% ฟrsนฟูสืบ
สานเผยแพร<วัฒนธรรม
ไทย 

ยุทธศาสตร(ที่ 4 การทํานุ
บํารุง สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท0องถิ่น
และชาติ   
กลยุทธ(  
4.1.บริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                
ทั้งการอนุรักษ% ฟrsนฟูสืบ
สานเผยแพร<วัฒนธรรม
ไทย 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหAงชาติ ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีวAาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ(รตันสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนกลยุทธ(
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนปฏิบตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค<าทาง
เศรษฐกิจให0แก<ประเทศ 

4.2.ส<งเสริมสนับสนุน
การบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการกับการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาด0าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ป?ญญาท0องถิ่น 
4.3.สร0างเครือข<ายและ
แลกเปลี่ยนด0าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป?ญญาท0องถิ่น ในระดับ
ท0องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับสากล 

4.2.ส<งเสริมสนับสนุน
การบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการกับการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาด0าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ป?ญญาท0องถิ่น 
4.3.สร0างเครือข<ายและ
แลกเปลี่ยนด0าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป?ญญาท0องถิ่น ในระดับ
ท0องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับสากล 

 

ยุทธศาสตร(6การบริหาร
จัดการในภาครัฐการปGองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล 
แนวทางพัฒนา  
1.ปรับปรุงโครงสร0าง 
หน<วยงาน บทบาท ภารกิจ 
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
ให0มีความโปร<งใส ทันสมัย 
คล<องตัวมีขนาดเหมาะสม 
เกิดความคุ0มค<า 

 นโยบายข0อที่ 1การลงทุน
พัฒนาประเทศผ<าน
สถาบันอุดมศึกษา 
มีกลไกการดําเนินงานใน 3 
โครงการ ได0แก<  
1.1.โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากลุ<มใหม<
เพื่อให0ได0มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเตรียม
ความพร0อมสู<การเป-น
ประชาคมอาเซียน  

ประเด็นทิศทาง 9 ข0อ 
2. การแก0ไขป?ญหา
อุดมศึกษาป?จจุบัน  
- การจัดสถาบัน 
อุดมศึกษา 4 กลุ<ม  
3. ธรรมาภิบาลและ
บริหารจัดการ  
4.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข<งขันของประเทศ 
5. การเงินอุดมศึกษา 

นโยบายข0อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยขนาด
กลาง 
 
นโยบายข0อ 5
พัฒนาการบริหาร
จัดการในมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร( 5การบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อความเป-นเลิศสู<สากล 
กลยุทธ( 
5.1.ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให0เข0า
ทํางานในมหาวิทยาลัย
พัฒนาเพิ่มขึ้น พัฒนาขีด
สมรรถนะของทรัพยากร
บุคลากรอย<างต<อเนื่องทัน
ต<อความเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร( 5การบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อความเป-นเลิศสู<สากล 
กลยุทธ( 
5.1.ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให0เข0า
ทํางานในมหาวิทยาลัย
พัฒนาเพิ่มขึ้น พัฒนาขีด
สมรรถนะของทรัพยากร
บุคลากรอย<างต<อเนื่องทัน
ต<อความเปลี่ยนแปลง 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหAงชาติ ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีวAาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ(รตันสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนกลยุทธ(
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนปฏิบตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 
2.ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสร0างกลไก
ในการติดตามตรวจสอบ
การเงิน การคลังภาครัฐ  
5.ปGองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให0มี
ความทันสมัยเป-นธรรม และ
สอดคล0องกับข0อบังคับสากล
หรือข0อตกลงระหว<าง
ประเทศ  
แผนงานโครงการ  
2. การปฏิรูปการพัฒนา
ข0าราชการ  
3. การเพิ่มประสิทธภิาพ
และคุณภาพการบริหารงาน
แห<งรัฐ  
4. การปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อวางระบบการบริหาร
จัดการงบประมาณเชิงพื้นที่ 
5. การบูรณาการโครงสร0าง
พื้นฐานกลางด0านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร 

1.2 โครงการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู<
มหาวิทยาลัยระดับโลก 
1.3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย%ในอุดมศึกษาเพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลก 
 

6.การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 
 - การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรัฐกลุ<มใหม< 

5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบข0อบังคับจัดการ
ฝ̀กอบรมและพัฒนาที่
มุ<งเน0นการปฏิบัติการ
เสริมสร0างธรรมาภิบาล
และเป-นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต<อสังคม 
 
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให0
เป-นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี
สุนทรียะการอนามัย
สุขาภิบาล และการจัดการ
สิ่งแวดล0อมที่ดีและมีความ
พร0อมด0านอาคารสถานที่ 
5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน    
การเรียนรู0 เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอํานวย
ความสะดวก และบริการ
ขั้นพื้นฐานภายในหา
วิทยาลัยให0พร0อมต<อการ
เป-น Semi residential 
University 
 

5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข0อบังคับ จัดการ
ฝ̀กอบรมและพัฒนาที่
มุ<งเน0นการปฏิบัติการ
เสริมสร0างธรรมาภิบาล
และเป-นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต<อสังคม 
 
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให0
เป-นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี
สุนทรียะการอนามัย
สุขาภิบาล และการจัดการ
สิ่งแวดล0อมที่ดีและมีความ
พร0อมด0านอาคารสถานที่ 
5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน    
การเรียนรู0 เทคโนโลยี
สารสนเทศ สิ่งอํานวย
ความสะดวก และบริการ
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให0พร0อมต<อ
การเป-น Semi residential 
University 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหAงชาติ ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีวAาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ(รตันสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนกลยุทธ(
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนปฏิบตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 
(Information and 
communication 
Technology/ICT) สําหรับ
ภาครัฐ (Government 
Shared Infrastructure)  
9. การสร0างกลไกล“ยับยั้ง” 
และ“สร0างความตระหนักรู0” 
เพื่อปGองกันการทุจริต 
 
10.การพัฒนากระบวนการ
จัดทํานโยบายสาธารณะ
รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ 
ให0มีคุณภาพและมีส<วนร<วม
จากทุกภาคส<วน 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายข0อ 3 การประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
ส<งเสริมสถาบันอุดมศึกษา
สู<ความเป-นเลิศส<งเสริม
สนับสนุนให0
สถาบันอุดมศึกษาได0พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของตนเองทั้งใน
ระดับหลักสูตร คณะ 

 นโยบายข0อ 1 
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัด
การศึกษาตามเกณฑ%
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร( 5การบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อความเป-นเลิศสู<สากล 
กลยุทธ(  
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข0อบังคับ 
จัดการฝ̀กอบรมและ
พัฒนาที่มุ<งเน0นการ
ปฏิบัติการเสริมสร0างธรร

ยุทธศาสตร( 5การบริหาร
การพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อความเป-นเลิศสู<สากล 
กลยุทธ(  
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข0อบังคับ 
จัดการฝ̀กอบรมและ
พัฒนาที่มุ<งเน0นการ
ปฏิบัติการเสริมสร0างธรร
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหAงชาติ ฉบับที่ 12 

รัฐมนตรีวAาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกดาวพงษ(รตันสุวรรณ) 

นโยบายคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที ่2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนกลยุทธ(
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 

แผนปฏิบตัิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ(ฯ 
 สถาบันโดยมุ<งเน0นการ

พัฒนาตามศักยภาพและ
บริบทของแต<ละกลุ<ม
สถาบัน 

มาภิบาลและเป-น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ต<อสังคม 

มาภิบาลและเป-น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ต<อสังคม 
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2. ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นโยบายสภาฯข0อ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ%มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร%มหาวิทยาลัยที่ 1
การพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร%มหาวิทยาลัยที่ 5
การบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อความเป-นเลิศ

นโยบายสภาฯข0อ 3พัฒนาและผลิตบัณฑิตให0มีความรู0
ความสามารถมีอัตลักษณ%เด<นชัดเป-นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร%มหาวิทยาลัยที่ 1การพัฒนาการเรียนการสอนและ
คุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร%มหาวิทยาลัยที่ 3การ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท0องถิ่น 

นโยบายสภาฯข0อ 2 สร0างผลงานเชิงประจักษ%ในการเป-นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท0องถิ่น 

ยุทธศาสตร%มหาวิทยาลัยที่ 2 การวิจัย
และสะสมองค%ความรู0เพื่อพัฒนา
ท0องถิ่น  

นโยบายสภาฯข0อ 4 พัฒนาเป-นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง 

ยุทธศาสตร%มหาวิทยาลัยที่ 1 
การพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร%มหาวิทยาลัยที่ 5การ
บริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
ความเป-นเลิศสู<สากล 

นโยบายสภาฯข0อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร0างธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร%มหาวิทยาลัยที่ 5การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป-นเลิศสู<สากล 
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3. ผลการวิเคราะห(สภาพแวดล0อมของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( 

 จุดแข็ง จุดอAอน โอกาส ภัยคุกคาม 
ผู0มี

ส<ว
นไ

ด0ส
<วน

เส
ีย 

S1บัณฑิตมีความพร0อมรับการพัฒนา
และได0รับการยอมรับเรื่องความซื่อสัตย% 
ความขยันและความอดทน 

W1บัณฑิตมีความรู0ความสามารถด0าน
ภาษาอังกฤษน0อย 

O1ได0รับการสนับสนุนจาก
หน<วยงานภายในและนอกประเทศ 

T1นโยบายของรัฐในการยุบรวม
มหาวิทยาลัย 

S2มีความร<วมมือกับสถานประกอบการ
ชุมชน และท0องถิ่น 

W2นักศึกษามีความผูกพันต<อ
มหาวิทยาลัยน0อย 
 

 T2ค<านิยมของสังคมต<อคุณภาพ
บัณฑิต 

 W3คุณภาพบัณฑิตยังไม<เป-นที่พอใจ
ของผู0ใช0บัณฑิตโดยเฉพาะด0านความรู0 
และทักษะในการทํางานสายอาชีพ 
 

  

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 

S1การบริหารจัดการทรัพยากร 
งบประมาณและการเงินมีระบบที่เอื้อ
ต<อการดําเนินงานของหน<วยงาน 
 

W1การพัฒนาบุคลากรยังไม<ส<งเสริมให0
เกิดคุณภาพงานและการพัฒนาบริการ 

O1มีเครือข<ายMOUทั้งในประเทศ
และต<างประเทศ 

T1การถูกตรวจสอบกํากับด0าน 
QAจาก สกอ/สมศ อย<าง
ต<อเนื่องและซ้ําซ0อน 

S2เริ่มมีระบบการพัฒนาอาจารย%ใหม<
มืออาชีพ 

W2ขาดการประชาสัมพันธ%การจัดการ
ภาพลักษณ%และสื่อสารภายในองค%กร 
 

O2 โอกาสในการยกระดับ
มาตรฐานหลักสูตรมีมาตรฐาน
หลักสูตรระดับAC 

T2 การสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ%เพื่อการวิจัยและการ
เรียนการสอนภาครัฐและเอกชน
ยังไม<เพียงพอ 
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 จุดแข็ง จุดอAอน โอกาส ภัยคุกคาม 
S3การพัฒนานักศึกษาโดยผ<านวิชา
หมวดการศึกษาทั่วไป 
 

W3 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
การศึกษายังไม<เพียงพอและยังขาด
การสนับสนุนการเรียนรู0ของนักศึกษา
ทั้งในและนอกเวลา(ห0องสมุด,ศูนย%
คอมพิวเตอร%,ห0องปฏิบัติการต<างๆ, 
วัสดุอุปกรณ%การเรียนการสอน, 
เครื่องปรับอากาศ,พาหนะ) 

O3มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่
นําไปใช0ประโยชน%ในท0องถิ่นและ
สถานประกอบการ 

 

S4 การจัดการเรียนการสอนที่ทําให0
ผู0เรียนขยันและอดทนและมีความ
หลากหลายในรูปแบบการจัดการศึกษา 

W4การบริหารการปฏิบัติการด0านการ
วิจัยและเผยแพร<เกิดผลน0อยไม<ถึง
เกณฑ%ที่พึงประสงค% 

  

S5 ระบบส<งเสริมการผลิตผลงานการ
วิจัยและนวัตกรรม 

W5การบริหารการเบิกจ<ายงบประมาณ
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  

 W6 ระบบสนับสนุนการพัฒนาด0าน
อาคารสถานที่ของส<วนกลางยังไม<เอื้อ
ต<อการพัฒนางานของหน<วยงานและ
คณะ 

  

 W7ระบบการให0บริการบางส<วนมี
ขั้นตอนมากและไม<เอื้อต<อการ
ให0บริการอย<างมีคุณภาพ 

  

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
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 จุดแข็ง จุดอAอน โอกาส ภัยคุกคาม 

บุค
ลา

กร
&ค

วา
มร

ู0 
S1ทักษะความสามารถของบุคลากรใน
บางด0านโดดเด<นเป-นที่ยอมรับ 

W1คุณวุฒิทักษะความรู0ตําแหน<งทาง
วิชาการของอาจารย%ยังไม<ถึงเกณฑ%ที่
พึงประสงค% 

O1มีโอกาสเลือกสรรและพัฒนา
บุคลากรให0เอื้อต<อการพัฒนา 

T1 มีการแข<งขันสูงทําให0สูญเสีย
บุคลากรที่มีศักยภาพ 

S2 มีผู0นําที่ได0รับการยอมรับ W2บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะ 
และservicemindรวมทั้งความรู0ความ
เข0าใจในระบบระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

O2มีโอกาสของจํานวนนักศึกษา
และอาจารย%ต<างชาติเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเปOดประชาคมอาเซียน 

T2 นักศึกษาใหม<มีแนวโน0มลดลง
และมีความรู0พื้นฐานต่ํากว<า
เกณฑ%และมีค<านิยมในการเรียน 

 W3ขาดวิสัยทัศน%ร<วมของบุคลากรใน
การขับเคลื่อนพันธกิจ 

O3โอกาสการมีเวทีพื้นที่การ
เผยแพร<แสดงศักยภาพและเรียนรู0
ต<อประชาคมระดับนานาชาติและ
เรียนรู0 

 

กา
รเงิ

น 

S1มีเงินคงคลังเงินรายได0ที่เป-นกระแส
เงินสดและสินทรัพย%เพื่อการพัฒนาและ
สร0างมูลค<าเพิ่มของมหาวิทยาลัย 

W1งบประมาณแผ<นดินส<วนใหญ<เป-น
งบบุคลากรงบพัฒนาและงบลงทุนมี
น0อย 

O1การพัฒนางานเพิ่มรายได0จาก
การดําเนินการ 

T1นโยบายระเบียบข0อบังคับของ
รัฐไม<เอื้อต<อการปฏิบัติงาน 

 W2เงินรายได0จากการดําเนินงานตาม
ภารกิจชะลอตัวไม<เพียงพอ 

O2การได0รับงบประมาณสนับสนุน
ตามนโยบายจากรัฐบาล 

T2 งบประมาณของรัฐเพื่อ
สนับสนุนภารกิจบางด0านไม<
เพียงพอ 
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4. แผนที่ยุทธศาสตร( มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ( ในพระบรมราชูปถัมภ( 
 

วิสัยทัศน( สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อการพัฒนาท0องถิ่นในอุษาคเนย( 

มิติผู0มีสAวนได0
สAวนเสีย 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 

เตรียมความพร0อมและพัฒนานักศึกษาให0มีสมรรถนะด0านวิชาชีพ จิต
สาธารณะและสามารถสื่อสารภาษาสากล 

สร0างเครือข<ายพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

สร0างเครือข<ายชุมชนนักปฏิบัติ พัฒนาสมรรถนะการผลิตและ
การเผยแพร<ผลงานวิจัยสู<สากล 

ปฏิรูปการศึกษาและสร0างเครือข<าย
การพัฒนาครูประจําการ 

จัดตั้งพัฒนาศูนย%ศึกษานิเวศชานเมือง 
และศูนย%เรียนรู0โครงการตามแนว
พระราชดําริ 

จัดตั้งศูนย%พัฒนาบุคลากรท0องถิ่น สร0างเครือข<ายด0านศิลปวัฒนธรรมและภูมิป?ญญาท0องถิ่น 
มิติ

กระบวนการ 

พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู0เชิงผลิตภาพ  พัฒนาการเรียนรู0จากการปฏิบัติงานร<วมกับชุมชน บริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ด0านศิลปวัฒนธรรม  

ปรับปรุงกฎหมายและการเสริมสร0างธรรมาภิบาล 

จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู0  บริหารจัดการโรงเรียนสาธิต   พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

มิติคนและ
ความรู0 

สร0างผลงานวิจัยที่เป-นองค%ความรู0ใหม<ที่ตอบโจทย%ระดับประเทศ พัฒนาองค%กรแห<งการเรียนรู0 

สรรหาและพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล 

มิติการเงิน จัดหางบประมาณสนับสนุนด0านวิจัยและการผลิต
ตํารา การจัดตั้งศูนย%เรียนรู0 

แสวงหาพันธมิตรจัดหาสนับสนุนทุนอุดหนุนการ
วิจัย 

บริหารจัดการรายได0จากสินทรัพย%  
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บทที่ 2  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ(ในพระบรมราชูปถัมภ(ประจําป�งบประมาณพ.ศ.2560 

 

ปรัชญา  
 วิชาการเด<น เน0นคุณธรรม นําท0องถิ่นพัฒนา ก0าวหน0าด0านเทคโนโลยี  

อัตลักษณ( 
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท0องถิ่น 

เอกลักษณ(  
 เป-นสถาบันที่น0อมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

คAานิยม  
“ VALAYA ” 

 
V  : Visionary     =  เป-นผู0รอบรู0 

 A  :  Activeness    =  ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสร0างสรรค%  
 L  :  Like to learn     = สนใจใฝmเรียนรู0อย<างต<อเนื่อง  
 A  :  Adaptive     =  ปรับตัวได0ดี พร0อมนําการเปลี่ยนแปลง 
 Y  :  Yields      =  ผลงานเป-นที่ประจักษ% 

  A  :  Acceptance and   Friendliness          =  เป-นที่ยอมรับในการเป-นกัลยาณมิตร 

วิสัยทัศน(  
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อการพัฒนาท0องถิ่นในอุษาคเนย% 
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พันธกิจ 
  เป-นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท0องถิ่นที่เสริมสร0างพลังป?ญญาของแผ<นดินฟrsนฟูพลังการเรียนรู0เชิดชูภูมิป?ญญาของท0องถิ่นสร0างสรรค%ศิลปวิทยา 
เพื่อความเจริญก0าวหน0าอย<างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส<วนร<วมในการจัดการการบํารุงรักษาการใช0ประโยชน%จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมอย<างสมดุลและ
ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค%ให0การศึกษาส<งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอนวิจัยให0บริการทางวิชาการแก<สังคมปรับปรุงถ<ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและส<งเสริมวิทยฐานะครูโดยในการดําเนินงานเพื่อให0บรรลุวัตถุประสงค%ข0างต0นให0มหาวิทยาลัยมีภาระหน0าที่ดังต<อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู<ความเป-นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิป?ญญาท0องถิ่นภูมิป?ญญาไทยและภูมิป?ญญาสากล 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู0คู<คุณธรรมสํานึกในความเป-นไทยมีความรักและผูกพันต<อท0องถิ่นอีกทั้งส<งเสริมการเรียนรู0ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช<วยให0คน

ในท0องถิ่นรู0เท<าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล<าวจะต0องให0มีจํานวนและคุณภาพสอดคล0องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
3. เสริมสร0างความรู0ความเข0าใจในคุณค<าความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท0องถิ่นและของชาติ 
4. เรียนรู0และเสริมสร0างความเข0มแข็งของผู0นําชุมชนผู0นําศาสนาและนักการเมืองท0องถิ่นให0มีจิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมและ

ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท0องถิ่นเพื่อประโยชน%ของส<วนรวม 
5. เสริมสร0างความเข0มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให0มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป-นวิชาชีพ

ชั้นสูง 
6. ประสานความร<วมมือและช<วยเหลือเกื้อกูลกันระหว<างมหาวิทยาลัยชุมชนองค%กรปกครองส<วนท0องถิ่นและองค%กรอื่นทั้งในและต<างประเทศ        

เพื่อการพัฒนาท0องถิ่น 
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ0านและเทคโนโลยีสมัยใหม<ให0เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท0องถิ่น 

รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส<งเสริมให0เกิดการจัดการการบํารุงรักษาและการใช0ประโยชน%จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมอย<างสมดุลและยั่งยืน 
8. ศึกษาวิจัยส<งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท0องถิ่น 
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เปPาประสงค( 
1. สร0างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาตินานาชาติ 
2. สร0างสังคมอุดมป?ญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต0องการของท0องถิ่นและประเทศชาติ 
3. พันธกิจสัมพันธ%เพื่อพัฒนาท0องถิ่นและแก0ไขป?ญหาของชุมชนท0องถิ่นที่เป-นพื้นที่เปGาหมาย  
4. สืบสานวัฒนธรรมของท0องถิ่น ภูมิป?ญญาของชาติ 
5. เป-นองค%กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ประเด็นยุทธศาสตร(และกลยุทธ( 
 ประเด็นยุทธศาสตร(1การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 
 กลยุทธ( 

1.1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู0ที่การเรียนรู0เชิงผลิตภาพ(Productive learning) ที่ได0มาตรฐานสากล 
1.2. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู0เชิงผลิตภาพ(Productivelearning) 
1.3. เตรียมความพร0อมของนักศึกษาก<อนเข0าเรียนพัฒนานักศึกษาให0มีสมรรถนะด0านวิชาชีพมีจิตสาธารณะเห็นคุณค<าของวิถีชีวิตแบบพอเพียงและ

สามารถสื่อสารโดยใช0ภาษาสากลได0 
1.4. พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู0ให0นักศึกษาเรียนรู0จากการปฏิบัติผ<านการทํางานร<วมกับชุมชน 
1.5. สร0างเครือข<ายกับหน<วยงานดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในประเทศและต<างประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร( 2การวิจัยและสะสมองค%ความรู0เพื่อพัฒนาท0องถิ่น 
 กลยุทธ( 
  2.1 พัฒนานักศึกษานักวิจัยภายในให0มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร<ผลงานวิจัยสู<สากล 
  2.2 จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนการวิจัยและการผลิตตําราการจัดตั้งศูนย%เรียนรู0การพัฒนาระบบนิเวศแบบชานเมืองและการดําเนินชีวิตภายใต0
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  2.3สร0างผลงานวิจัยที่เป-นองค%ความรู0ใหม<ที่ตอบโจทย%ระดับประเทศและท0องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ําสร0างความมั่งคั่ง
และยั่งยืนของท0องถิ่นและประเทศชาติ 
  2.4แสวงหาพันธมิตรจัดหาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มรายได0จากการวิจัยและการใช0ประโยชน%สร0างมูลค<าเพิ่มจากผลงานวิจัย 
  2.5พัฒนาองค%กรแห<งการเรียนรู0โดยสร0างชุมชนอุดมป?ญญา 

ประเด็นยุทธศาสตร( 3การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท0องถิ่น 
 กลยุทธ( 
  3.1จัดตั้งพัฒนาศูนย%เรียนรู0การปฏิรูปการศึกษาสร0างเครือข<ายการพัฒนาครูประจําการแบบCoachingและยกระดับศูนย%ศึกษาพัฒนาครูเป-นศูนย%
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําจังหวัด 
  3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย%ศึกษานิเวศชานเมืองและศูนย%เรียนรู0โครงการตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร0อมทั้งฝ`กอบรม        
สร0างเครือข<ายการพัฒนาแก0ป?ญหาชุมชนท0องถิ่นในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามแนวทางUniversityEngagement 
  3.3 สร0างเครือข<ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร<วมกันศึกษาแก0ไขป?ญหาของชุมชนท0องถิ่นและเสริมพลังให0ชุมชนท0องถิ่นสามารถ
ดํารงอยู<ได0อย<างยั่งยืน 
  3.4จัดตั้งศูนย%พัฒนาบุคลากรท0องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถให0องค%กรปกครองส<วนท0องถิ่นในการบริหารงานพัฒนาท0องถิ่นรองรับ
การกระจายอํานาจ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร(ที่ 4การทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท0องถิ่นและชาติ   
 กลยุทธ( 
  4.1บริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ%ฟrsนฟู สืบสานเผยแพร<วัฒนธรรมไทย  
  4.2 ส<งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด0านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิป?ญญาท0องถิ่น 
  4.3สร0างเครือข<ายและแลกเปลี่ยนด0านศิลปวัฒนธรรมและภูมิป?ญญาท0องถิ่นในระดับท0องถิ่น ระดับชาติและระดับสากล 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร(ที่ 5การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป-นเลิศสู<สากล 
 กลยุทธ( 
  5.1ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให0เข0าทํางานในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นพัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย<างต<อเนื่องทันต<อความ
เปลี่ยนแปลง 
  5.2ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข0อบังคับจัดการฝ`กอบรมและพัฒนาที่มุ<งเน0นการปฏิบัติการเสริมสร0างธรรมาภิบาลและเป-นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ต<อสังคม 
  5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให0เป-นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะการอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล0อมที่ดีและมีความพร0อมด0านอาคาร
สถานที่ 
  5.4จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู0เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให0พร0อม
ต<อการเป-นSemi ResidentialUniversity 
  5.5บริหารจัดการรายได0จากสินทรัพย%  
  5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให0ได0มาตรฐานสากล 
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แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ(  ในพระบรมราชูปถัมภ( จังหวัดปทุมธานี 
 

ประวัติ/ความเป5นมา 
 
สํานักศิลปวัฒนธรรมเดิมเป-นหน<วยประเคราะห%  ของวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ%  ทําหน0าที่อนุรักษ%  ส<งเสริมเผยแพร<วัฒนธรรมท0องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ 

ต<อมา พ.ศ. 2521มีพระราชบัญญัติ สภาวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให0มีศูนย%วัฒนธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด  ถ0าจังหวัดใดมีวิทยาลัยครูให0สํานัก

วัฒนธรรมตั้งอยู<ในวิทยาลัยครู ถ0าไม<มีวิทยาลัยครูให0สํานักวัฒนธรรมตั้งอยู<ที่วิทยาลัยพลศึกษาหรือโรงเรียนประจําจังหวัด 

 ในขณะเดียวกันมีการจัดตั้งสํานักวัฒนธรรม ซึ่งเป-นหน<วยงานในหนึ่งในวิทยาลัยครูขึ้น ทําหน0าที่ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  โดยทําหน0าที่ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 พ.ศ. 2538  เปลี่ยนจากศูนย%วัฒนธรรมเป-นสํานักศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 

 พ.ศ. 2545  พระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู<หัวพระราชทานพระบรมราชอนุญาต ให0เปลี่ยนชื่อสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ%เป-น  “ สถาบันราชภัฎวไลย

อลงกรณ% ในพระบรมราชูปถัมภ% ”   

สํานักศิลปวัฒนธรรมเป-นหน<วยงานหนึ่งในสถาบัน 

 15 มิถุนายน  2547 ยกฐานะเป-นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ% สํานักศิลปวัฒนธรรมเป-นหน<วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นสํานัก

ศิลปวัฒนธรรม ยังทําหน0าที่เป-นสํานักวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและหน<วยอนุรักษ%สิ่งแวดล0อมทางศิลปกรรมท0องถิ่นจังหวัดปทุมธานีด0วย 
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ปรัชญา 

“รักษ%วัฒนธรรมไทย   นําในภูมิป?ญญา  พัฒนาคุณธรรม” 

วิสัยทัศน( (Vision) 

“ เป-นองค%กรที่มุ<งส<งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร0างจิตสํานึกในความเป-นไทยให0เกิดการดํารงรักษาวัฒนธรรมท0องถิ่นวัฒนธรรมชาติและเผยแพร<สู<ประชาคม  ” 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. ทําหน0าที่ในการอนุรักษ% ส<งเสริม เผยแพร<และพัฒนาวัฒนธรรมท0องถิ่น วัฒนธรรมชาติในรูปแบบต<างๆ โดยจัดทําเอกสาร นิทรรศการ การสาธิต

การละเล<น และการแสดงต<าง ๆ ตามปฏิทินงานและตามที่หน<วยงานอื่นขอความร<วมมือ 
2. การศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก<นักเรียน  นักศึกษา  ข0าราชการและประชาชนทั่วไป 
3. วิจัยทางวัฒนธรรม ทําการสนับสนุน  ประสานงาน  จัดดําเนินการ  เพื่อการวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม  สาขาต<าง ๆ 

นโยบายในการดําเนินงานของสํานักศิลปวัฒนธรรม 

1. ดําเนินงานตามปรัชญา  วิสัยทัศน%  พันธกิจ  และวัตถุประสงค%ที่กําหนดและสอดคล0องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล0องกับพันธกิจหลัก 
3. ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดและติดตามประเมินผลการดําเนินงานเป-นระยะ ๆ 
4. กําหนดอํานาจหน0าที่และขอบข<ายงานบุคลากรและแผนบริการทรัพยากรบุคคลเพื่อให0การดําเนินงานบรรลุเปGาหมาย 
5. กําหนดให0บุคลากรมีส<วนร<วมในการบริหารงานด0านศิลปวัฒนธรรม 
6. มีการเผยแพร<  ประชาสัมพันธ%  ข<าวสารอันเป-นประโยชน%ในการให0บริการแก<นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปในรูปแบบต<างๆ 
7. มีการส<งเสริมพัฒนาบุคลากรให0มีความรู0  ความสามารถ  และมีใจรักการบริการเพื่อให0ปฏิบัติหน0าที่อย<างมีประสิทธิภาพ 
8. ส<งเสริมงานเผยแพร<ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อเรียนรู0ขนบธรรมเนียมประเพณี  อนุรักษ%สิ่งแวดล0อมและวัฒนธรรมไทย 
9. จัดระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรับการตรวจประเมิน 
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เปPาประสงค( 
1.สังคมไทยมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู0ความเข0าใจในคุณค<า ความสํานึกและความภาคภูมิใจวัฒนธรรมของท0องถิ่นของชาติ 
2.  เพื่อให0บุคลากรในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเข0าใจถึงประเพณีไทยในงานเทศกาลต<าง ๆ 
3.  เพื่อให0บุคลากรในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเข0าใจถึงการอนุรักษ%ในศิลปวัฒนธรรมของท0องถิ่น 
4.  เน0นให0นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
5.  ทํางานศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมที่จะช<วยส<งเสริมศิลปวัฒนธรรมเช<น การอนุรักษ%ศิลปวัฒนธรรม,  การท<องเที่ยวเชิงอนุรักษ% การเผยแพร<ข0อมูลทาง

ศิลปะ   และวัฒนธรรม  เป-นต0น 
 
กลยุทธ( 
 

1.  จัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
2.จัดอบรมมารยาทไทยให0นักศึกษา/จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
3.การไปเผยแพร<นาฏศิลป�และดนตรีไทย ศิลปะการแสดง  ดนตรีไทยร<วมสมัย อาหารไทย และการแกะสลักผักผลไม0 ฯลฯ 
4.จัดกิจกรรมตามพิธีการทางศาสนาหาแหล<งท<องเที่ยวด0านวัฒนธรรม 
5.  จัดนิทรรศการด0านวัฒนธรรม 
6.  สนับสนุนส<งเสริมให0อาจารย%และนักศึกษา  ตลอดจนพนักงานเจ0าหน0าที่ได0ร<วมกิจกรรมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา คุณธรรมจริยธรรม 
7.  อนุรักษ% ศิลปวัฒนธรรม ส<งเสริม สนับสนุนและมีส<วนร<วมในกิจกรรมทํานุบํารุง เผยแพร<และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท0องถิ่นและของชาติ  

และนําไปใช0ได0อย<างเหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร(ที่ 4 การทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท0องถิ่นและชาติ   
กลยุทธ( 
  4.1บริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ%ฟrsนฟู สืบสานเผยแพร<วัฒนธรรมไทย  

  4.2 ส<งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด0านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิป?ญญาท0องถิ่น 

  4.3สร0างเครือข<ายและแลกเปลี่ยนด0านศิลปวัฒนธรรมและภูมิป?ญญาท0องถิ่นในระดับท0องถิ่น ระดับชาติและระดับสากล 
 

กลยุทธการพัฒนาสํานักศิลปวัฒนธรรม 
 รายงานจํานวนกิจกรรมที่มีการพัฒนา  และสร0างมาตรฐานที่แสดงถึงรากเหง0าของศิลปวฒันธรรมในการอนุรักษ%  พัฒนา  และจรรโลงศิลปวัฒนธรรมในสิ่ง

ที่ดีงาม  อาจมีรายงานผลการประเมินกิจกรรมเพิ่มเติม 



 

30 

 

      

 



 

31 

 

 

 

 

ส่วนที�  	 องค์กรใหม่ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน  สาํนักศิลปวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

  

 

- งานสารบรรณ     -  งานอนรุักษ์สบืสานวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ น  -  งานสง่เสริมศิลปวฒันธรรม 

- งานงบประมาณการเงิน   -   งานพฒันาแหลง่เรียนรู้ศิลปวฒันธรรม       -  งานเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

- งานอํานวยการทั วไป    -    งานวิจยัและรวบรวมข้อมลูทางวฒันธรรม   -  งานสร้างเครือขา่ยทางวฒันธรรม 

- งานประกนัคณุภาพ          

- งานประชาสมัพนัธ์ 

- งานพสัด ุ

สาํนักงานอธิการบด  ี

สาํนักศิลปวัฒนธรรม 

หนว่ยงานบริหารงานทั วไป หนว่ยงานอนรุักษ์และพฒันาแหลง่เรียนรู้ หนว่ยงานสง่เสริมเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
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           โครงสร0างสํานักศิลปวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ(  ในพระบรมราชูปถัมภ( 

 

 

 

 

 

 

  

งานสารบรรณ/งานการเงิน และพัสด ุ รวบรวมบคุคลที เป็นภมูิปัญญาไทยและท้องถิ น  ที มีผลงาน

ดีเดน่  สาขาตา่ง ๆ  เพื ออนรุักษ์สบืสาน 

เผยแพร<มารยาทไทยโดยจัดทําแผนงานโครงการอบรม

มารยาทไทย 

งานประสานงานและอํานวยความสะดวกการประชุม งานศึกษา รวบรวม และประมวลความรู0เกี่ยวกับท0องถิ่น 
งานให0บริการความรู0และแนะนําเกี่ยวกับท0องถิ่น 

งานเผยแพร<ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในประเทศ

ต<างประเทศ 

งานอํานวยการทั่วไป งานอรุรักษ%และพัฒนาแหล<งเรยีนรู0 งานส<งเสรมิและเผยแพร<ศิลปวัฒนธรรม 
 

ผู้ อํานวยการสาํนกัศิลปวฒันธรรม 

หนว่ยงานบริหารงานทั วไป หนว่ยงานอนรุักษ์และพฒันาแหลง่เรียนรู้ 

 

หนว่ยงานสง่เสริมเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

หวัหน้าสาํนกังานผู้ อํานวยการสาํนกัศิลปวฒันธรรม 
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บทที่  2  

แผนงาน/โครงการสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร( 
 

ในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย 5 ป� (พ.ศ. 2559 -2561) แผนกลยุทธ%มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ% ในพระบรมราชูปถัมภ% 
 (พ.ศ. 2559 -2564) และแผนปฏิบัติการประจําป� พ.ศ. 2560 ประกอบด0วย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร(ที่ 4 

การทํานุบํารุง เผยแพรA สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท0องถิ่น และของชาต ิ

วัตถุประสงค( 

1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด0านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ% ฟrsนฟู สืบสาน เผยแพร<วัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อสร0างเครือข<ายและแลกเปลี่ยนด0านศิลปวัฒนธรรมและภูมิป?ญญาท0องถิ่น ในระดับท0องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 
3. เพื่อสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย<างเพียงพอและเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค(ของแผน 
 

1. ร0อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดําเนินการบรรลุเปGาหมายตามเกณฑ%ที่กําหนด ไม<น0อยกว<าร0อยละ 80 
2. จํานวนเครือข<ายพันธมิตรที่มีความร<วมมือด0านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต<างประเทศจํานวนไม<น0อยกว<า 1 เครือข<าย 
3. ร0อยละการเบิกจ<ายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม<น0อยกว<าร0อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร( 4 การทํานุบํารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท0องถิ่นและชาติ 
 

กลยุทธ%  โครงการ ตัวชี้วัด เปGาหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู0รายงาน 
4.1 บริหารจัดการงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ% ฟrsนฟู สืบสาน
เผยแพร<วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการ
บริหารจัดการงาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ         
ภูมิป?ญญาท0องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานบริหาร
จัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป?ญญาท0องถิ่น 

ระดับ 5 • จัดกิจกรรมด0าน
ศิลปวัฒนธรรม  

• สร0างเครือข<ายด0าน
ศิลปวัฒนธรรม 

• ประกวดผลงานด0าน
ศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ 

งบแผAนดิน 

• งบดําเนินงาน35,000 บาท 

• งบรายจ<ายอื่น607,000 บาท 
รวมงบแผAนดิน 642,000 บาท 
 
งบรายได0 

• งบดําเนินงาน435,818 บาท 
รวมงบรายได0  435,818 บาท 
รวมทั้งสิ้น 1,077,818 บาท 

• ทุกคณะ 

• วิทยาลัย
นวัตกรรม     
การจัดการ 

• หน<วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

หน<วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

4.1.2 โครงการพัฒนา   
แหล<งการเรียนรู0           
ด0านศิลปวัฒนธรรม 

4.1.2.1 จํานวนแหล<ง
เรียนรู0ด0าน
ศิลปวัฒนธรรม   

2 แหล<ง • ส<งเสริมการพัฒนา
ห0องสมุด ฐานข0อมลูด0าน
ศิลปวัฒนธรรม 

• หลักธรรมคําสอนของ
พุทธธรรมให0เป-นแหล<ง
ศึกษา ค0นคว0า วิจัย 

งบแผAนดิน 

• งบดําเนินงาน 105,500 บาท 
รวมงบแผAนดิน 105,500 บาท 
 
รวมทั้งสิ้น 105,500 บาท 

หน<วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

หน<วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2. ส<งเสริม สนับสนุน
การบูรณาการ การ
จัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการ
วิชาการ กับการจัด

4.2.1 โครงการบูรณา
การการจัดการเรียน
การสอน การวิจยั 
การบริการวิชาการ 
กับการจัดกิจกรรม

4.2.1.1 จํานวนหลักสูตร
ที่มีการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการ
วิชาการ กับการจัด

ร0อยละ 
80 

• การบูรณาการงานด0าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป?ญญาท0องถิ่นกับการ
จัดการเรียนการสอน  

งบแผAนดิน 

• งบดําเนินงาน50,000บาท 

• งบรายจ<ายอื่น95,000บาท 
รวมงบแผ<นดิน145,000บาท 
 

• ทุกคณะ 

• วิทยาลัย
นวัตกรรม     
การจัดการ 

หน<วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 
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กลยุทธ%  โครงการ ตัวชี้วัด เปGาหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู0รายงาน 
กิจกรรมนักศึกษาด0าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ป?ญญาท0องถิ่น 

 

นักศึกษาด0าน
ศิลปวัฒนธรรม         
และภมูิป?ญญาท0องถิ่น    
 

กิจกรรมนักศึกษาด0าน
ศิลปวัฒนธรรม         
และภมูิป?ญญาท0องถิ่น     
 

• การบูรณาการหลักคํา
สอนของศาสนากับการ
จัดการเรียนการสอน 

• ส<งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมให0ความรู0และการมี
ส<วนร<วมระหว<างนักศึกษา 
ประชาชน ชุมชน และ
ท0องถิ่น ในการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล0อม และด0าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป?ญญาท0องถิ่น 

งบรายได0 

• งบดําเนินงาน222,180บาท 

• งบลงทุน29,500บาท 
รวมงบรายได0251,680บาท 
 
รวมทั้งสิ้น396,0680บาท 

• หน<วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

4.3. สร0างเครือข<าย
และแลกเปลีย่นด0าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ป?ญญาท0องถิ่น ใน
ระดับท0องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับ
สากล 

4.3.1โครงการสร0าง
เครือข<าย และจัด
กิจกรรมด0าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิป?ญญาท0องถิ่นใน
ต<างประเทศ 

จํานวนเครือขAายที่มี
การจัดกิจกรรมด0าน
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปYญญาท0องถิ่นใน
ตAางประเทศ 

1 
เครือข<าย 
 

พัฒนาเครือข<ายและจัด
กิจกรรม                     
ด0านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิป?ญญาท0องถิ่นใน
ต<างประเทศ 

งบแผAนดิน 

• งบรายจ<ายอื่น 50,000บาท 
รวมงบแผ<นดิน50,000บาท 
 
รวมทั้งสิ้น50,000 บาท 

• ทุกคณะ 

• วิทยาลัย
นวัตกรรม     
การจัดการ 

• หน<วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

หน<วยงานวิเทศ
สัมพันธ% 
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หมายเหตุ : เกณฑ(การให0คะแนน  
 4.1.1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป?ญญาท0องถิ่น 
  เกณฑ%มาตรฐาน  

1. กําหนดผู0รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกําหนดตัวชี้วัด 
2. จัดทําแผนด0านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดบ<งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค%ของแผน  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ

เพื่อให0สามารถดําเนินการได0ตามแผน  
3. กํากับติดตามให0มีการดําเนินงานตามแผนด0านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ<งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค%ของแผนด0านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด0านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร<กิจกรรมหรือบริหารด0านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต<อสาธารณชน  
7. กําหนดหรือสร0างมาตรฐานด0านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป-นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการดําเนินการ 1 ข0อ มีการดําเนินการ 2 ข0อ มีการดําเนิน  3-4 ข0อ มีการดําเนินการ 5 ข0อ มีการดําเนินการ 6-7 ข0อ 
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สรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการด0านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สํานักศิลปวัฒนธรรม  ประจําป�งบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค( โครงการ วันที่ 

การดําเนินงานตามแผนงาน งบประมาณ ผลการดําเนินกิจกรรม 

ดําเนินการ

สําเร็จ 
ร0อยละ อนุมัติ ใช0จริง ร0อยละ 

คะแนน 

(เต็ม 5) 
คAาเฉลี่ย 

1.ร0อยละความสําเร็จของโครงการแผนทํานุ

บํ า รุ ง ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ มีผลการ

ดําเนินการบรรลุตามเกณฑ%ที่กําหนด ไม<น0อย

กว<าร0อย 80 

2.ร0อยละการเบิกจ<ายงบประมาณของ

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไม<น0อย

กว<าร0อยละ 80 

3.มีการเผยแพร<กิจกรรมหรือบริการด0าน

ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต< อ

สาธารณชน  ไม<น0อยกว<า 1 กิจกรรม 

1.โครงการอนุรักษ%ส<งเสริมสืบสานประเพณีวันลอย

กระทง ประจําป� 2558 

6 พ.ย. 58 � 100 120,000 120,000 100 4.60 92% 

2.โครงการวันพ<อแห<งชาติ ประจําป� 2558 5 ธ.ค. 58 � 100 25,000 25,000 100 4.20 84% 

3.โครงการอบรมมารยาทไทย 14 ก.พ. 59 � 100 25,000 18,630 93.15 4.73 86% 

4.โครงการวารสารศิลปวัฒนธรรมท0องถิ่น 27 ก.พ. 59 � 100 100,000 99,792 99.79 4.30 86% 

5.โครงการเผยแพร<แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว<าง

ประเทศไทย – กัมพูชา 

18-22  ม.ค. 59 

24-28 ก.พ. 59 

� 100 140,000 140,000 100 4.62 92.40% 

6.โครงการสืบสานประเพณีสงกราณ% “ถนนข0าวแช<”     

จ.ปทุมธานี 

11 เม.ย 59 � 100 42,100 42,100 100 4.59 91.80% 

7.โครงการศึกษาดูงานด0านศิลปวัฒนธรรมท0องถิ่นมอญ 4-5 ก.ค. 59 � 100 57,900 55,267 95.45 4.68 93.60% 

8.โครงการแห<เทียนจํานําพรรษา ประจําป� 2558 12 ก.ค. 59 � 100 42,780 42,780 100 4.64 92.80% 

9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนากศิลป�ไทยและเทคนิค

การแต<งหน0าเพื่อการแสดง 

30-31ก.ค. 59 � 100 30,400 30,400 100 4.75 

 

95% 

10.โครงการวันแม<แห<งชาติ 11-12 ส.ค. 59 � 100 97,810 96,250 98.41 4.30 95% 

11.โครงการงานบริหารสํานักงาน ต.ค. 58 – ก.ย. 59 � 100 100,000 100,000 100 5.00 100% 

    785,000 779,111 99.24 4.58 91.60% 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนตามตัวบ<งชี้ของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป� 2559 มีโครงการสําเร็จครบทุกโครงการ จํานวน 11 โครงการมีการดําเนินการคิดเป-น 

ร0อยละ  100  ของโครงการตามแผน มีการเบิกจ<ายงบประมาณทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโครงการตามแผนด0านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ใช0จ<ายงบประมาณ 779,111 บาท 

 คิดเป-นร0อยละ 99.24 จากงบประมาณที่ตั้งไว0 785,000 บาท 
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สรุปผลการประเมินปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด0านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สํานักศิลปวัฒนธรรม   มีการประเมินแต<ละโครงการ โดยนาํผลการประเมินแต<ของโครงการในป�งบประมาณ 2559 มาพิจารณาในการประชุมวันที่13-14 มิถุนายน  

2559   เรื่องของการจัดสรรงบประมาณให0เพียงพอแต<ละโครงการ  โดยนาํผลการประเมินไปปรับปรุงใช0ในการจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2560 จากผลการ

ดําเนินงานที่ผ<านมามหาวิทยาลยัได0นาํผลการดําเนนิงานของป� 2559 มาปรับปรุงแผนป�งบประมาณ 2560 ดังนี้ 

การปรับปรุงแผนงบประมาณในการดําเนินงาน 

       -  โครงการวันลอยกระทง ใช0งบประมาณ ประจําป� 2559     จํานวน 120,000 บาท  และปรับเปลี่ยนงบประมาณประจําป�  2560 เป-นจํานวน 135,000 บาท แต<เนื่องจาก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559  รัฐบาลประกาศงดจัดงานรื่นเริง  สํานักศิลปวัฒนธรรม  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

โครงการวันลอยกระทง ประจําป� 2560 งบประมาณ 135,000 บาท เป-นโครงการน0อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได0

ดําเนินการตามปรับปรุงแผนปฏิบัติการสํานักศิลปวัฒนธรรม 

- มีการจัดสรรงบประมาณให0มากกว<าเดิมและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ให0ครอบคลุมและลดกิจกรรมที่ซ้ําซ0อนกับคณะและหน<วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยได0ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง  ชื่อโครงการวันพ<อแห<งชาติประจําป� 2560 งบประมาณ 35,000 บาท เป-นโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ0าอยู<หัวมหาวชิราลงกรณ% บดินทรเทพ  

วรางกูร ได0ดําเนินการจัดโครงการแทนในงบประมาณ 35,000 บาท  

สํานักศิลปวัฒนธรรม นาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด0านทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทาํรายงานผลการดําเนนิงามตามแผนปฏิบัตกิาร

ประจําป� งบประมาณ 2560 สํานักศิลปวัฒนธรรม   สรุปต<อคณะกรรมการด0านทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
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โครงการเผยแพรAแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหวAางไทย-กัมพูชาสถานที่ ณ เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชาระยะเวลา 18-22 ม.ค. 59/24-28 ก.พ. 59 

1. ป?ญหาอุปสรรค 

การใช0งบประมาณ  เนื่องจากเป-นงบประมาณแผ<นดิน จึงไม<สามารถใช0งบประมาณตามแผนได0 จึงได0ใช0วิธีของบประมาณจากวิเทศสัมพันธ%ในการเดินทางไป

เผยแพร<แลกเปลี่ยน  

2. ข0อเสนอแนะ 

- ควรของบประมาณ จากงานวิเทศสัมพันธ% สําหรับการเผยแพร<แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในต<างประเทศ เฉพาะค<าใช0จ<ายที่ไม<สามารถเบิกจ<ายได0  

 เช<นค<าที่พัก ค<าเดินทางไปราชการ ค<าอาหาร 

- ควรจัดตั้งงบประมาณสําหรับการจัดหา สือ อุปกรณ% ที่ใช0สําหรับการเผยแพร<ในต<างประเทศ 

3. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 2560  (โครงการเผยแพร<แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม) 

- มีการเปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณ 2559 ใช0งบประมาณ 140,000 บาท  เป-นงบประมาณแผ<นดิน  แต<ป�งบประมาณ 2560 

ได0รับการจัดสรรงบประมาณกลางมหาวิทยาลัย จํานวน 130,000  บาท 

- มีการเปลี่ยนประเทศที่ไปเผยแพร<แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากป�งบประมาณ 2559 เผยแพร<แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว<างไทย-กัมพูชา  

ปรับปรุงแผนป�งบประมาณ 2560 เป-นการผยแพร<แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว<างไทย-เวียดนาม 

- ดําเนินการตั้งงบประมาณสําหรับการจัดหา สือ อุปกรณ% ที่ใช0สําหรับการเผยแพร<ในต<างประเทศ 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป[ไทยและเทคนิคการแตAงหน0าเพื่อการแสดงสถานที่ ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษาระยะเวลา 30 – 31 ก.ค. 59 
1. ป?ญหาอุปสรรค 

เป-นช<วงเวลาปOดภาคเรียน ทําให0นักศึกษาไม<สะดวกในการเข0าร<วมกิจกรรม จึงต0องมีการประชาสัมพันธ%ให0มากกว<าเดิม 

2. ข0อเสนอแนะ 

- ถ0ามีการดําเนินโครงการอบรมอีก ควรจัดในช<วงเปOดภาคเรียน 

- ในป�ต<อไปควรจัดโครงการที่นักศึกษาสามารถนําความรู0ไปใช0ประโยชน%ได0จริง 

3. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน 2560 

มีการจัดโครงการใหม< คือโครงการรักษ(วัฒนธรรม (สวนสังคีต)  เพื่อให0นักศึกษาสามารถนําความรู0ไปใช0ได0จริงให0แต<ละคณะได0มีการเผยแพร<ศิลปวัฒนธรรมทั้งด0าน

การแสดงนาฏศิลป�   การแสดงพื้นบ0าน การแสดงด0านอาหารพื้นบ0าน อาหารไทย  การทําขนมไทย ซึ่งจัดให0กับนักศึกษาทุกคณะ รวมทั้งการทําดอกไม0จันทน%เพื่อถวาย

พ<อหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความอาลัยแด<พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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แผนปฏิทินกิจกรรมสํานักศิลปวัฒนธรรม  ประจําป�งบประมาณ 2560  (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)   

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค(ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงาน เปPาหมาย งบประมาณ ผู0รับผิดชอบโครงการ 

1.โครงการน0อมรําลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

1.เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน0อมสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ 

2.เพื่อสนับสนุนส<งเสริมให0อาจารย% บุคลากร และนักศึกษา  

มีส<วนร<วมในการจัดกิจกรรมน0อมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

3เพื่อแสดงความอาลัยแด<พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช 

. ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป?ญญา

ท0องถิ่น 

 

18 ตุลาคม 2559   

 วันสิ้นสุดโครงการ  

30 กันยายน 2560 

ร0อยละ 80 135,000 เบญจภัคค% ธนแพรวพันธ% 

   สํานักศิลปวัฒนธรรม 

 

2.โครงการส<งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

1.เพื่อจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรให0บุคลากรและนักศึกษา

ได0ทํากิจกรรมร<วมกัน 

2) เพื่อส<งเสริม ฟrsนฟู อนุรักษ%ประเพณีการทําบุญตักบาตร 

และให0คนรุ<นหลังได0สืบสานต<อไป  

คุณธรรมจริยธรรมของผู0เข0าร<วม

โครงการได0กล<มเกลาจิตใจให0มี

ความสงบร<มเย็นรู0จักเสียสละ 

แบ<งบัน ได0ทํางานร<วมกัน 

ธันวาคม 59- เม.ย. 60  ร0อยละ 80 42,000 นันทิกานต% บุตรบาล 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

 

 

3.โครงการงามอย<างไทยวไลย

อลงกรณ% 

1เพื่อให0ผู0เข0าร<วมอบรมมีความรู0ความเข0าใจในมารยาทไทย

อันดีงามของไทย 

2.เพื่อให0ผู0เข0าร<วมอบรมมีความรู0ความเข0าใจในการจัด

ดอกไม0ประดิษฐ%ในพิธีการ 

3.เพื่อให0ผู0เข0าอบรมนําความรู0ไปปฏิบัติอย<างถูกต0อง 

4.เพื่อจัดทําหนังสืองามอย<างไทยวไลยอลงกรณ%  เผยแพร<

ต<อสาธารณชน 

 

 

 

. ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป?ญญา

ท0องถิ่น 

 

วันเริ่มต0นโครงการ 1 

มีนาคม  2560   วันสิ้นสุด

โครงการ  31พฤษภาคม 

2560 

ร0อยละ 80 70,000 เบญจภัคค% ธนแพรวพยัธ% 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค(ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงาน เปPาหมาย งบประมาณ ผู0รับผิดชอบโครงการ 

4..โครงการรักษ%วัฒนธรรมม

(สวนสังคีต) 

 

1.เพื่อให0นักศึกษาได0แสดงความสามารถ เผยแพร<

ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิป?ญญาท0องถิน่  

2.เพื่อสร0างบรรยากาศทางวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยให0

เป-นแหล<งเรียนรู0ด0านศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิป?ญญา

ท0องถิ่นให0นักเรียน นักศึกษา อาจารย% บคุลากร   และ

ประชาชนที่สนใจ 

. ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป?ญญา

ท0องถิ่น 

 

วันเริ่มต0นโครงการ 1 

มีนาคม  2560   วันสิ้นสุด

โครงการ  31พฤษภาคม 

2560 

ร0อยละ 80 35,500 เบญจภัคค% ธนแพรวพยัธ% 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

5.โครงการวันสงกรานต% 

 

1.เพื่อเป-นการส<งเสริมให0นักศึกษา ได0ตระหนัก เห็น

ความสําคัญ และคุณค<าทางวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี 

2.เพื่อส<งเสริม ฟrsนฟู อนุรักษ%ประเพณีวนัสงกรานต% และให0

คนรุ<นหลังได0สืบสานต<อไป  

3.เพื่อส<งเสริม ให0นักศึกษา เจ0าหน0าที่ ได0ทํางานร<วมกับ

จังหวัดปทุมธานี 

ผู0เข0าร<วมโครงการได0รับความรู0 

ความเข0าใจ เกีย่วกับวัฒนธรรม

วันสงกรานต% 

 

วันที่ 1-7  เมษายน  2560   ร0อยละ 80 45,000 นันทิกานต% บุตรบาล 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

6.โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจ0าอยู<หวัมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 

1.เพื่อส<งเสริมและอนุรักษ%ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ให0อยู<คู<กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ตลอดไป  

2.เพื่อปลูกฝ?งคุณธรรม จริยธรรม ให0นักศึกษา บุคลากร ใน

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ% 

ผู0เข0าร<วมโครงการได0รับความรู0 

ความเข0าใจ เกีย่วกับวัฒนธรรม

การแห<เทียนจํานําพรรษาและได0

สืบทอดประเพณีอันดีงาม 

 วันที่ 7 มิถุนายน – 6 

กรกฎาคม    2560 

 

ร0อยละ 80 35,000 นันทิกานต% บุตรบาล 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

7.โครงการพัฒนาการเครือข<าย

และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

1เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร%และกลยุทธ%ของ

มหาวิทยาลัยฯ 

2.เพื่อเผยแพร<แลกเปลี่ยนองค%ความรู0ด0านศิลปวัฒนธรรมสู<

นานาชาติ 

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให0ได0รับประสบการณ%ตรง

ด0านวัฒนธรรม 

จํานวนเครือข<ายพันธมิตรที่มี

ความร<วมมือด0านศิลปวัฒนธรรม

ทั้งในและต<างประเทศ 

มิถุนายน 2560  -   

สิงหาคม 2560 

ร0อยละ 80 50,000 เบญจภัคค% ธนแพรวพยัธ% 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค(ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงาน เปPาหมาย งบประมาณ ผู0รับผิดชอบโครงการ 

8.โครงการเผยแพร<แลกเปลี่ยน

ศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม 

1.เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร%และกลยุทธ%ของ

มหาวิทยาลัยฯ 

2.  เพื่อเผยแพร<แลกเปลี่ยนองค%ความรู0ด0านศิลปวัฒนธรรม

สู<นานาชาติ 

3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให0ได0รับประสบการณ%

ตรงการศึกษาดูงานแหล<งเรียนรู0ทางด0านวัฒนธรรมของ

เวียดนาม 

จํานวนเครือข<ายพันธมิตรที่มี

ความร<วมมือด0านศิลปวัฒนธรรม

ทั้งในและต<างประเทศ 

19 –  21  มิถุนายน  2560 

 

1 เครือข<าย 130,000 

งบกลางของ

มหาวิทยาลัย 

เบญจภัคค% ธนแพรวพยัธ% 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

9.โครงการสร0างธรรมาภิบาล

และเป-นมหาลัยที่รับผิดชอบ

ต<อสังคม 

1.เพื่อติดตามการดําเนินงานของสํานักศิลปวัฒนธรรม 

2.เพื่อบริการงานด0านสํานักศิลปวัฒนธรรม 

ร0อยละของการเบิกจ<าย

งบประมาณตามแผน การบริหาร

สํานักงาน 

ตุลาคม 2560- กันยายน 

2560 

 

1 ระบบ 137,500 เบญจภัคค% ธนแพรวพยัธ% 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

10.โครงการอนุรักษ%สืบสาน

ประเพณีแห<เทียนจํานําพรรษา 

1) เพื่อส<งเสริมและอนุรักษ%ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งามให0อยู<คู<กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

ตลอดไป  

2) เพื่อปลูกฝ?งคุณธรรม จริยธรรม ให0นักศึกษา บุคลากร 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ% 

ผู0เข0าร<วมโครงการได0รับความรู0 

ความเข0าใจ เกีย่วกับวัฒนธรรม

การแห<เทียนจํานําพรรษาต<อไป 

 

5-6 กรกฎาคม     

2560   

 

ร0อยละ 80 20,000 นันทิกานต% บุตรบาล 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

11.โครงการวันแม<แห<งชาติ 1. เพื่อให0ผู0บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร<วมแสดงความ

จงรักภักดี2 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระ

มกรุณาธิคุณต<อพสกนิกรนิกรชาวไทย 

เชิงปริมาณ ผู0บริหาร บุคลากร  

และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ% ในพระบรม

ราชูปถัมภ% 

 

วันที่ 7-12 สิงหาคม 2560 

 

ร0อยละ 80 35,000 นันทิกานต% บุตรบาล 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 
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สรุปผลความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค(ของแผนปฏิบัติการของสํานักศิลปวัฒนธรรม ประจําป�งบประมาณ 2560 
 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค(ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม ผลการดําเนินตามวัตถุประสงค( ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

บรรลุ/ไมAบรรลุ ผู0รับผิดชอบโครงการ 

1.โครงการน0อมรําลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

1.เพื่อแสดงความจงรักภักดี

และน0อมสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ 

2.เพื่อสนับสนุนส<งเสริมให0

อาจารย% บุคลากร และ

นักศึกษา  มีส<วนร<วมในการ

จัดกิจกรรมน0อมรําลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช  

3เพื่อแสดงความอาลัยแด<

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

. ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป?ญญา

ท0องถิ่น 

 

1.อาจารย% บุคลากร และนักศึกษาได0

แสดงความจงรักภักดีและน0อมสํานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ 

2.อาจารย% บุคลากร และนักศึกษา  มี

ส<วนร<วมในการจัดกิจกรรมน0อมรําลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

3.อาจารย% บุคลากร และนักศึกษา ได0

แสดงความอาลัยแด<พระบาทสมเด็จ

พระเจ0าอยู<หัวในพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 

18 ตุลาคม 2559   

วันสิ้นสุดโครงการ 

30 กันยายน 

2560 

บรรลุ เบญจภัคค% ธนแพรวพันธ% 

   สํานักศิลปวัฒนธรรม 

 

2.โครงการส<งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

1.เพื่อจัดกิจกรรมทําบุญตัก

บาตรให0บุคลากรและ

นักศึกษาได0ทํากจิกรรม

ร<วมกัน 

 

คุณธรรมจริยธรรมของผู0เข0าร<วม

โครงการ 

ได0กล<มเกลาจิตใจให0มีความสงบ

ร<มเย็นรู0จักเสียสละ แบ<งบัน ได0

ทํางานร<วมกัน 

1.จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรให0

บุคลากรและนักศึกษาได0ทํากจิกรรม

ร<วมกัน 

2) ส<งเสริม ฟrsนฟู อนุรักษ%ประเพณีการ

ทําบุญตักบาตร และให0คนรุ<นหลังได0สืบ

สานต<อไป  

ธันวาคม 59- 

เม.ย. 60  

บรรลุ นันทิกานต% บุตรบาล 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค(ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม ผลการดําเนินตามวัตถุประสงค( ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

บรรลุ/ไมAบรรลุ ผู0รับผิดชอบโครงการ 

 2) เพื่อส<งเสริม ฟrsนฟู 

อนุรักษ%ประเพณีการทําบุญ

ตักบาตร และให0คนรุ<นหลัง

ได0สืบสานต<อไป  

     

3.โครงการงามอย<างไทยวไลย

อลงกรณ% 

1เพื่อให0ผู0เข0าร<วมอบรมมี

ความรู0ความเข0าใจใน

มารยาทไทยอันดีงามของ

ไทย 

2.เพื่อให0ผู0เข0าร<วมอบรมมี

ความรู0ความเข0าใจในการจัด

ดอกไม0ประดิษฐ%ในพิธีการ 

3.เพื่อให0ผู0เข0าอบรมนํา

ความรู0ไปปฏิบัติอย<าง

ถูกต0อง 

4.เพื่อจัดทําหนังสืองาม

อย<างไทยวไลยอลงกรณ%  

เผยแพร<ต<อสาธารณชน 

 

 

 

 

. ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป?ญญา

ท0องถิ่น 

 

1.นักศึกษาได0แสดงความสามารถ 

เผยแพร<ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ

ป?ญญาท0องถิ่น  

2.มีบรรยากาศทางวัฒนธรรมใน

มหาวิทยาลัยที่เป-นแหล<งเรียนรู0ด0าน

ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิป?ญญา

ท0องถิ่นให0กับผู0ที่สนใจ 

 

วันเริ่มต0น

โครงการ 1 

มีนาคม  2560   

วันสิ้นสุดโครงการ  

31พฤษภาคม 

2560 

บรรลุ เบญจภัคค% ธนแพรวพยัธ% 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค(ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม ผลการดําเนินตามวัตถุประสงค( ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

บรรลุ/ไมAบรรลุ ผู0รับผิดชอบโครงการ 

4..โครงการรักษ%วัฒนธรรมม

(สวนสังคีต) 

1.เพื่อให0นักศึกษาได0แสดง

ความสามารถ เผยแพร<

ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ

ป?ญญาท0องถิ่น  

2.เพื่อสร0างบรรยากาศทาง

วัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย

ให0เป-นแหล<งเรียนรู0ด0าน

ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ

ป?ญญาท0องถิ่นให0นักเรียน 

นักศึกษา อาจารย% บุคลากร   

และประชาชนที่สนใจ 

. ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป?ญญา

ท0องถิ่น 

 

1.นักศึกษาได0แสดงความสามารถ 

เผยแพร<ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ

ป?ญญาท0องถิ่น  

2.มีบรรยากาศทางวัฒนธรรมใน

มหาวิทยาลัยที่เป-นแหล<งเรียนรู0ด0าน

ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิป?ญญา

ท0องถิ่นให0กับผู0ที่สนใจ 

 

วันเริ่มต0น

โครงการ 1 

มีนาคม  2560   

วันสิ้นสุดโครงการ  

31พฤษภาคม 

2560 

บรรลุ เบญจภัคค% ธนแพรวพยัธ% 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

5.โครงการวันสงกรานต% 

 

1.เพื่อเป-นการส<งเสริมให0

นักศึกษา ได0ตระหนัก เห็น

ความสําคัญ และคุณค<าทาง

วัฒนธรรมของจังหวัด

ปทุมธานี 

2.เพื่อส<งเสริม ฟrsนฟู 

อนุรักษ%ประเพณีวัน

สงกรานต% และให0คนรุ<นหลัง

ได0สืบสานต<อไป  

 

ผู0เข0าร<วมโครงการได0รับความรู0 

ความเข0าใจ เกีย่วกับวัฒนธรรมวัน

สงกรานต% 

 

1) ส<งเสริมให0นักศึกษา ได0ตระหนัก เห็น

ความสําคัญ และคุณค<าทางวัฒนธรรม

ของจังหวัดปทุมธานี 

2) ส<งเสริม ฟrsนฟู อนุรักษ%ประเพณีวัน

สงกรานต% และให0คนรุ<นหลังได0สืบสาน

ต<อไป  

 
 

วันที่ 1-7  

เมษายน  2560   

บรรลุ นันทิกานต% บุตรบาล 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค(ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม ผลการดําเนินตามวัตถุประสงค( ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

บรรลุ/ไมAบรรลุ ผู0รับผิดชอบโครงการ 

 3.เพื่อส<งเสริม ให0นักศึกษา 

เจ0าหน0าที่ ได0ทํางานร<วมกับ

จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 3) เพื่อส<งเสริม ให0นักศึกษา เจ0าหน0าที่ 

ได0ทํางานร<วมกับจังหวัดปทุมธานี 

วันที่ 1-7  

เมษายน  2560 

บรรลุ นันทิกานต% บุตรบาล 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

6.โครงการแห<เทียนจํานํา

พรรษา 

1.เพื่อส<งเสริมและอนุรักษ%

ประเพณีและวัฒนธรรมอัน

ดีงามให0อยู<คู<กับนักศึกษา

และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

ตลอดไป  

2.เพื่อปลูกฝ?งคุณธรรม 

จริยธรรม ให0นักศึกษา 

บุคลากร ในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ% 

 

 

ผู0เข0าร<วมโครงการได0รับความรู0 

ความเข0าใจ เกีย่วกับวัฒนธรรมการ

แห<เทียนจํานําพรรษาและได0สืบ

ทอดประเพณีอันดีงาม 

1.ส<งเสริอนุรักษ%ประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามให0อยู<คู<กับนักศึกษาและ

บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ 

ตลอดไป 

2.ปลูกฝ?งคุณธรรม จริยธรรม ให0

นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ%  

 

 วันที่ 7 มิถุนายน 

– 6 กรกฎาคม    

2560 

 

บรรลุ นันทิกานต% บุตรบาล 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค(ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม ผลการดําเนินตามวัตถุประสงค( ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

บรรลุ/ไมAบรรลุ ผู0รับผิดชอบโครงการ 

7.โครงการพัฒนาการ

เครือข<ายและกจิกรรม

ศิลปวัฒนธรรม 

1เพื่อตอบสนองแผน

ยุทธศาสตร%และกลยุทธ%ของ

มหาวิทยาลัยฯ 

2.เพื่อเผยแพร<แลกเปลี่ยน

องค%ความรู0ด0าน

ศิลปวัฒนธรรมสู<นานาชาติ 

3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาให0ได0รับ

ประสบการณ%ตรงด0าน

วัฒนธรรม 

จํานวนเครือข<ายพันธมิตรที่มีความ

ร<วมมือด0านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน

และต<างประเทศ 

1.มหาวิทยาลัยมีกจิกรรมแลกเปลี่ยน

องค%ความรู0ด0านศิลปวัฒนธรรมกับ

ต<างประเทศ 

2ผู0เข0าร<วมโครงการได0เรียนรู0ด0าน

ศิลปวัฒนธรรมของไทยและ

ต<างประเทศ 

3.นักศึกษาให0ได0รับประสบการณ%ตรง

ด0านวัฒนธรรมและสามารถนําไป

ประยุกต%ใช0ในชีวิตประจําวันได0 

 

มิถุนายน 2560  

-   สิงหาคม 

2560 

บรรลุ เบญจภัคค% ธนแพรวพยัธ% 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

8.โครงการเผยแพร<แลกเปลี่ยน

ศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม 

1.เพื่อตอบสนองแผน

ยุทธศาสตร%และกลยุทธ%ของ

มหาวิทยาลัยฯ 

2.  เพื่อเผยแพร<แลกเปลี่ยน

องค%ความรู0ด0าน

ศิลปวัฒนธรรมสู<นานาชาติ 

3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาให0ได0รับ

ประสบการณ%ตรงการศึกษาดู

งานแหล<งเรียนรู0ทางด0าน

วัฒนธรรมของเวียดนาม 

จํานวนเครือข<ายพันธมิตรที่มีความ

ร<วมมือด0านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน

และต<างประเทศ 

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค%

ความรู0ด0านศิลปวัฒนธรรมกับ

ต<างประเทศ 

2ผู0เข0าร<วมโครงการได0เรียนรู0ด0าน

ศิลปวัฒนธรรมของไทยและ

ต<างประเทศ 

3.นักศึกษาให0ได0รับประสบการณ%ตรง

ด0านวัฒนธรรมและสามารถนําไป

ประยุกต%ใช0ในชีวิตประจําวันได0 

 

19 –  21  

มิถุนายน  2560 

 

บรรลุ เบญจภัคค% ธนแพรวพยัธ% 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค(ของโครงการ ตัวชี้วดัของกิจกรรม ผลการดําเนินตามวัตถุประสงค( ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

บรรลุ/ไมAบรรลุ ผู0รับผิดชอบโครงการ 

9.โครงการสร0างธรรมาภิบาล

และเป-นมหาลัยที่รับผิดชอบ

ต<อสังคม 

1..เพื่อบริการงานด0านสํานัก

ศิลปวัฒนธรรม 

ร0อยละของการเบิกจ<ายงบประมาณ

ตามแผน การบริหารสํานักงาน 

1.สํานักศิลปวัฒนธรรมสามารถติดตาม

การดําเนิน 

2.สามารถบริหารงานด0าน

ศิลปวัฒนธรรม 

ตุลาคม 2560- 

กันยายน 2560 

บรรลุ เบญจภัคค% ธนแพรวพยัธ% 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

10.โครงการอนุรักษ%สืบสาน

ประเพณีแห<เทียนจํานําพรรษา 

1) เพื่อส<งเสริมและอนุรักษ%

ประเพณีและวัฒนธรรมอัน

ดีงามให0อยู<คู<กับนักศึกษา

และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 

ตลอดไป  

ผู0เข0าร<วมโครงการได0รับความรู0 

ความเข0าใจ เกีย่วกับวัฒนธรรมการ

แห<เทียนจํานําพรรษาต<อไป 

 

1.ส<งเสริอนุรักษ%ประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามให0อยู<คู<กับนักศึกษาและ

บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ 

ตลอดไป 

2.ปลูกฝ?งคุณธรรม จริยธรรม ให0

นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ%  

5-6 กรกฎาคม     

2560   

 

บรรลุ นันทิกานต% บุตรบาล 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

11.โครงการวันแม<แห<งชาติ 1. เพื่อให0ผู0บริหาร บุคลากร 

และนักศึกษาร<วมแสดง

ความจงรักภกัดี2 เพื่อระลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่

ทรงมีพระมกรุณาธิคุณต<อ

พสกนิกรนิกรชาวไทย 

เชิงปริมาณ ผู0บริหาร บุคลากร  

และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ% ในพระบรม

ราชูปถัมภ% 

 

7.1 ผู0บริหาร บุคลากร และนักศึกษา

ร<วมแสดงความจงรักภกัดี 

7.2 ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง

มีพระมหากรุณาธิคุณต<อพสกนิกรนิกร

ชาวไทย 

วันที่ 7-12 

สิงหาคม 2560 

อยู<ระหว<าง

ดําเนินการ 

บรรลุ นันทิกานต% บุตรบาล 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 

*หมายเหตุให0นับกิจกรรม/โครงการหลักเป-นหนึ่งโครงการ หากยังไม<ได0ทํากิจกรรม/โครงการย<อยไม<ครบไม<สามารถนับได0 
 สํานักศิลปวัฒนธรรม มีโครงการ/กิจกรรมหลักตามแผนปฏิบัติการประจําป� 2560 จํานวน ..11... โครงการ โดยมีการดําเนินโครงการแล0วเสร็จ จํานวน ..11... 
โครงการ คิดเป-นร0อยละ 100... ของการดําเนินงานตามแผน และมีโครงการที่มีการดําเนินงานโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค%ของโครงการ จํานวน ...11... โครงการ  
คิดเป-นร0อยละ100. 
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บทที่ 3 

การกํากับติดตามประเมินผล 

 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2560มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ% ในพระบรมราชูปถัมภ%จําเป-นอย<างยิ่ง

ที่จะต0องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนโดยจะต0องมีการสื่อสารเพื่อสร0างความเข0าใจ
ในหลักการสาระสําคัญของแผนกลยุทธ%ยุทธศาสตร%กลยุทธ%ตัวชี้วัดผลงานหลักค<าเปGาหมายให0แก<คณะผู0บริหารทุกระดับรวมทั้งบุคลากรภายในให0รับทราบ เข0าใจ มีการ
นําประเด็นยุทธศาสตร%กลยุทธ%การดําเนินงานที่กําหนดไว0ไปเป-นเปGาหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน0าที่ของคณะสํานักผ<านกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป�และการจัดข0อตกลงผลงานรายบุคคลมีการกําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให0สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร%รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการ
จัดสรร ติดตามผลการบริหารงบประมาณทรัพยากรบุคคลให0เอื้ออํานวยต<อการขับเคลื่อนการดําเนินงานและจัดให0มีการกําหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัด
ความสําเร็จของยุทธศาสตร%และแผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร%เพื่อพัฒนาองค%การให0มีสมรรถนะสูงมีการประชุมติดตามผลการดําเนินการแสวงหา
แนวทางที่เหมาะสมในการรับรู0ลดป?ญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ป?จจัยที่มีผลต<อความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร% 
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ปฏิทินการขับเคลื่อนการดําเนินการของแผน 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560มหาวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อแปลงยุทธศาสตร%ไปสู<การปฏิบัติ 
ดังต<อไปนี้ 

กําหนดการ การดําเนินการ 
พฤษภาคม 2559 จัดประชุมหน<วยงานภายในชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณพ.ศ. 2560 
มิถุนายน 2559 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

กรกฎาคม–สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ<ายภาพรวมและระดับหน<วยงาน 
หน<วยงานจัดทํารายละเอียดแผนการดําเนินงานจัดส<งกองนโยบายและแผน 

กันยายน 2559 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให0ความเห็นชอบประมาณรายได0และแผนงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให0ความเห็นขอบแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตุลาคม 2559–กันยายน 2560 วันสุดท0ายของวันทําการทุกเดือน หน<วยงานรายงานผลการเบิกใช0งบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 และกอง
นโยบายและแผน สรุปและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะอนุกรรมการรายได0สภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ทุกไตรมาส ไตรมาส 1 รายงานเดือนมกราคม 2560  ไตรมาส 2 รายงานเดือนเมษายน 2560 ไตรมาส 3 รายงานเดือนกรกฎาคม 2560 
และไตรมาส 4 รายงานเดือนตุลาคม 2560 และกองนโยบายและแผน สรุปและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย คณะอนุกรรมการรายได0สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
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รูปแบบแนวทางในการติดตามประเมินผล 

เพื่อทําให0การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ% ในพระบรมราชูปถัมภ%พ.ศ.2560สามารถบ<งชี้ถึง
สัมฤทธิ์ ผลของการดํา เ นินงานและเป-น ไปตามหลักการของการบริหาร ยุทธศาสตร% เ พื่อ พัฒนาองค%การให0 มีสมรรถนะสู งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ% ในพระบรมราชูปถัมภ%จึงเห็นควรมีการกําหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร%ตามแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานในแนวใหม<
ที่มีลักษณะเป-นการประเมินผลแบบมุ<งผลสําเร็จ โดยประยุกต%ใช0แนวคิดเครื่องมือและเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของBalanced Scorecardโดย
กําหนดจัดให0มีการกําหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให0อยู<ภายใต0มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติอันประกอบด0วยมิติประสิทธิผลมิติคุณภาพมิติ
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค%การ ดังแผนภาพต<อไปนี้ 

 

ปYจจัยสําคัญที่มีผลตAอความสําเร็จ 

การขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อนํายุทธศาสตร%ตามแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณพ.ศ.2560ไปสู<การปฏิบัติจําเป-นอย<างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต0อง
มีการพัฒนากลไกและวางเงื่อนไขที่จําเป-นต<อการผลักดันยุทธศาสตร%ที่กําหนดไว0ให0เกิดผลในเชิงปฏิบัติต0องให0ความสนใจและตระหนักถึงป?จจัยสําคัญที่มีผลต<อ
ความสําเร็จในประเด็นดังต<อไปนี้ 

1.การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จําเป-นต<อการผลักดันยุทธศาสตร%สู<การปฏิบัติ 
1.1 การสร0างความเข0าใจร<วมกันของผู0มีส<วนเกี่ยวข0องในการผลักดันให0ยุทธศาสตร%ที่วางไว0เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู0บริหารและคณะ

บุคลากรที่เกี่ยวข0องโดยควรนําเสนอสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณพ.ศ. 2560ให0ผู0มีส<วนเกี่ยวข0องทั้งในส<วนของสภามหาวิทยาลัย คณะสํานัก 
รวมทั้งสํานักงบประมาณ ได0รับทราบถึงจุดเน0นและทิศทางในการดําเนินงานเพื่อจะได0มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข0องเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 

1.2 การสร0างการรับรู0และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายในอันได0แก<คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
โดยจําเป-นต0องมีการนําเสนอจัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร%ในการดําเนินงานการจัดให0มีการรายงานผลการดําเนินงานเป-นรายรอบ รวมทั้ง
การจัดให0มีการประชุมติดตามผลการดําเนินเป-นระยะเพื่อรับทราบความก0าวหน0าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร<วมกันระหว<างของคณะผู0บริหารหน<วยงานที่เกี่ยวข0อง 
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1.3 การมีเวทีหรือเปOดพื้นที่ในการร<วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู0ความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานร<วมกันของหน<วยงานที่เกี่ยวข0อง โดยเฉพาะใน
ส<วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิคณะกรรมการหลักสูตรเจ0าหน0าที่ฝmายสนับสนุนเพื่อจะได0ร<วมมือกันผลักดันให0ยุทธศาสตร%ที่วางไว0เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

1.4 การกําหนดให0หน<วยงานผู0บริหารมีภาระความรับผิดชอบด0านการรายงานผลงานต<อสาธารณะโดยต0องนําเสนอความก0าวหน0ารายงานผล สร0างการ
รับรู0ถึงผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่กําหนดไว0ในแผนกลยุทธ%ต<อผู0มีส<วนเกี่ยวข0องรวมทั้งต<อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได0รับทราบเป-นระยะเพื่อจะได0เป-น
ป?จจัยกระตุ0นให0มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินงานให0เกิดผลมากยิ่งขึ้นโดยในการนี้ควรต0องจัดให0มีการนําเสนอเผยแพร<ผลการดําเนินงานผ<าน
ช<องทางที่หลากหลายที่มีอยู<ในช<วงป?จจุบัน อาทิจดหมายข<าวการประชุมติดตามการเผยแพร<ข0อมูลผ<านเครือข<ายอินเทอร%เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสื่อ
สิ่งพิมพ%ต<างๆ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


