
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

งานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 



 
คํานํา 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โดยกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่ วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดําเนิน  

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เพื่อใช้เป็น กรอบ

แนวทางในการปฏิบัตราชการและบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง ต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่  3 (พ.ศ . 2560 - พ.ศ . 2564) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง  

 

 

งานนิติการ กองกลาง สาํนักงานอธกิารบดี  

 

 

 
 



แผนท่ียุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ 

วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไข
ปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น เพื่อความ ของเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
มั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ของประเทศ 

ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมี
ความสุข มีรายได้เพ่ิม 

บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคุณธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรม จิตสํานึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส  
และธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ
และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

มิติผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาสากล 

สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติและสร้างเครือข่าย
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมี
การเปิดบรรยายสาธารณะ  
 

ปฏิรูปการศึกษาและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาครู
ประจําการ 

จัดตั้งพัฒนาศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนว
พระราชดําริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
และศูนย์พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

มิติกระบวนการ พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นําไปต่อ

ปรับปรุงกฎหมายและการ 
เสริมสร้างธรรมาภิบาล 

บริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ 

บริหารจัดการโรงเรียนสาธิต พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

มิติคนและความรู้ สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศ 

พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สรรหาและพัฒนาสมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคล 

มิติการเงิน จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนวิจัย บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ บริหารจัดการการเงินโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปรัชญา  

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นําท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  

ปณิธาน  

เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน  

อัตลักษณ์  

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น  

 

ค่านิยม (Core Values)  

" VALAYA "  

V  :  Visionary     = เป็นผู้รอบรู้ 

A  :  Activeness     = ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์  

L  :  Like to learn    = สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

A  :  Adaptive     = ปรับตัวได้ดี พร้อมนําการเปลี่ยนแปลง 



Y   :  Yields     = ผลงานเป็นท่ีประจักษ์  

A  :  Acceptance and Friendliness  = เป็นท่ียอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร  

วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น ให้มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน  

 

พันธกิจ  

1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

สร้างเครือข่าย ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในพัฒนา

คุณภาพ ชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น  

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม  

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดก

ทาง วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  

 



เป้าประสงค์  

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  

2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ  

3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้

เพ่ิมขึ้น  

4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจใน

สังคม พหุวัฒนธรรม  

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นท่ียอมรับต่อประชาชน  
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ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ  

ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ ผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด หน่วยงานจัดเก็บข้อมลู
ตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวเิคราะห์ และการเรียนรูต้ลอดชีวิต มีศกัยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรูเ้ชิง
ผลิตภาพ (Productive learning) ต่อหลักสตูรที่จัดการเรียนการสอนใน
คณะ 

ร้อยละ 100 • ทุกคณะ 
• วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

 

รองอธิการบด ี สํานักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

1.2 จํานวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึน้ 2 หลักสูตร  รองอธิการบด ี สํานักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

1.3 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจกัษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา  

ร้อยละ ๙๐ • ทุกคณะ 
• วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

• มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  

•งานวิชาศึกษาทั่วไป  

• งานศูนย์ภาษา 

รองอธิการบด ี สํานักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

1.4 จํานวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับ การ
เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
กําหนด 

๓๐ ผลงาน • ทุกคณะ 
• วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

• มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
 

รองอธิการบด ี สํานักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

1.5 จํานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

22 ผลงาน •ทุกคณะ 
• วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

• มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 

รองอธิการบด ี
 

 

สํานักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

 

 



1.6 ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สงูขึ้น 

B2 •ทุกคณะ 
• วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
• มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  

รองอธิการบด ี งานศูนย์ภาษา 

1.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

≥๔.๕๑ •ทุกคณะ 
• วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
• มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  

รองอธิการบด ี สํานักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

1.8 ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ ๘๐ •ทุกคณะ 
• วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
• มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  

รองอธิการบด ี สํานักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

1.9 จํานวนแนวปฏิบัติทีด่ีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ ๙ เรื่อง •ทุกคณะ 
• วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
• มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  

รองอธิการบด ี สํานักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวตักรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสรมิสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืนของประเทศ 

2.1 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจยัต่อป ี 35 ล้านบาท •ทุกคณะ  
•วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
•งานศูนย์ภาษา 

•งานวิชาศึกษาทั่วไป  
•มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  

• สถาบันวิจัยและพัฒนา  

รองอธิการบด ี •สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่หรอื
นวัตกรรมทีต่อบโจทยร์ะดับท้องถิน่หรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น 

23ผลงาน •ทุกคณะ  
•วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

•งานวิชาศึกษาทั่วไป  
•มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  

• สถาบันวิจัยและพัฒนา  

รองอธิการบด ี •สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 



2.3 จํานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยทีไ่ด้รับการเผยแพร่ ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

 

๑๘๑ ผลงาน •ทุกคณะ  
•วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
•งานศูนย์ภาษา 

•งานวิชาศึกษาทั่วไป  
•มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  

• สถาบันวิจัยและพัฒนา  

รองอธิการบด ี •สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.4 จํานวนบทความของอาจารยป์ระจําทีไ่ด้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ Scorpus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทินท่ีไดร้ับการ
อ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน) 

๒๐ บทความ •ทุกคณะ  
•วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
•มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
 

รองอธิการบด ี •สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.5 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของนักศึกษาระดับ ปรญิญาตรี
ที่ได้รับการเผยแพรร่ะดับชาติ หรอือ้างอิง หรือใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
 

>๒๔๐ ผลงาน •ทุกคณะ  
•วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
•มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  

•งานวิชาศึกษาทั่วไป  
 

รองอธิการบด ี •สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.6 จํานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ  
 

๓ คร้ัง •ทุกคณะ  
•วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

•งานวิชาศึกษาทั่วไป  

• สถาบันวิจัยและพัฒนา  
•บัณฑิตวิทยาลัย 

รองอธิการบด ี •สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.7 ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจยั ท่ีทําวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค ์ ร้อยละ ๕๐ •ทุกคณะ  
•วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
•งานศูนย์ภาษา 

•งานวิชาศึกษาทั่วไป  
•มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  

รอง อธิการบด ี •สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

 



2.8 จํานวนรางวัลที่อาจารย์ หรือบุคลากร หรือนักศึกษาท่ีไดร้ับจาก
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 

๑ รางวัล •ทุกคณะ  
•วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
•มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
 

รองอธิการบด ี •สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.9 จํานวนชุดโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคี
เครือข่าย    

๑ ชุด
โครงการ 

•สถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบด ี •สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
3.1 จํานวนพื้นที่เป้าหมายในการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ •สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และ 

บริการวิชาการ  

•ทุกคณะ  
•วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

•งานวิชาศึกษาทั่วไป  
•มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  

รองอธิการบด ี

สํานักส่งเสรมิการ
เรียนรู้  
และบริการวิชาการ  

 

3.2 ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษา
และแก้ไขปญัหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
การกิจของมหาวิทยาลยั  

ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ ระดับ 2 มีการดําเนินกิจกรรม
ร่วมกัน  
ระดับ 3 มีการประเมินความสําเรจ็ของการดําเนินโครงการ ในระดบัร้อย
ละ 50  
ระดับ 4 มีการประเมินความสําเรจ็ของการดําเนินโครงการ ในระดบัร้อย
ละ 51-100  
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนา และที่มี ความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนท่ีปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจน  

ระดับ ๕ •สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และ 
บริการวิชาการ  

•ทุกคณะ  
•วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

•งานวิชาศึกษาทั่วไป  
•มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
 

รองอธิการบด ี

สํานักส่งเสรมิการ
เรียนรู้  
และบริการวิชาการ  

 



3.3 ร้อยละหลักสูตรที่นักศึกษามโีครงการจิตอาสาในการดําเนินงานพันธ
กิจสัมพันธ ์
 

ร้อยละ 90 งานวิชาศึกษาทั่วไป รองอธิการบด ี

งานวิชาศึกษาทั่วไป 

3.4 ระดับความสําเร็จของการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั 
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผูร้ับผิดชอบในการ กําหนดและผลกัดัน
นโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกดิกระบวนการ วางแผนงานของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปฏิบตัิครอบคลุมกว้างขวาง ตามสภาพของมหาวิทยาลยั 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น 
สามารถลดข้อผิดพลาดในการบรหิารงานลดขั้นตอน การปฏิบตัิงานให้มี
ความรวดเร็วข้ึน 
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอปุนิสัยในการใช้ทรัพยากร อย่างถกูต้อง
และมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแกไ้ข 
ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการ ทรัพยากรและ เสริมสร้างอุปนิสัยทีด่ใีนการ
ใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง  
ระดับ 4 มีการกําหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบท่ีเป็น คณะ
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ท่ีเป็นต้นแบบแห่งวิถี ตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจนบุคลากรและนักศึกษา ส่วนใหญ่เช่ือถือและ
ปฏิบัติตาม  
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รบั ความช่ืนชมอย่างกว้างขวางและ ได้รับ
ประกาศเกยีรต ิคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัตติามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

ระดับ 5 สํานักส่งเสรมิการเรียนรู้และ  
บริการวิชาการ  
 

รองอธิการบด ี

สํานักส่งเสรมิการ
เรียนรู้  
และบริการวิชาการ  

 



3.5 จํานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

๒ ชุมชน •สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และ 
บริการวิชาการ  
•ทุกคณะ  
•วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

•งานวิชาศึกษาทั่วไป  
•มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

รองอธิการบด ี

สํานักส่งเสรมิการ
เรียนรู้  
และบริการวิชาการ  

 
3.6 มหาวิทยาลัยมีการเปดิการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูล ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินชีวิต นําไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตจนได้รับ การยกย่องจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  
 

๑ หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รองอธิการบด ี

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

เป้าประสงค์ที่ 4 บันฑิตและผู้มสี่วนได้เสียมีคณุธรรม ศลีธรรม จรยิธรรม จติสํานึกท่ีดตี่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจดัการ งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

ระดับ 5 • งานศิลปวัฒนธรรม  
• ทุกคณะ  
• วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
• มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
• งานศึกษาทั่วไป  
 

รองอธิการบด ี

งานศิลปวัฒนธรรม 

4.2 จํานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสรมิ สืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ  
 

1 ผลงาน งานศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบด ี

งานศิลปวัฒนธรรม 

4.3 จํานวนเครือข่ายพันธมิตรที่มคีวามร่วมมือด้านศลิปวัฒนธรรม และ
ดําเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  

1 เครือข่าย งานศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบด ี

งานศิลปวัฒนธรรม 



4.4 จํานวนเงินรายได้ทีเ่กิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่ นําไป
ต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 10  ล้านบาท 

 

งานศิลปวัฒนธรรม 
งานบริหารทรัพยส์ินและรายได ้

รองอธิการบด ี

งานศิลปวัฒนธรรม 

 

 
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลยัมีคณุภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และถรรมาภิบาล.ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรบัต่อประชาชน 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลยัมีคณุภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และถรรมาภิบาล.ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรบัต่อประชาชน 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลยัมีคณุภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และถรรมาภิบาล.ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรบัต่อประชาชน 

5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 50 

 

ทุกคณะ  

• วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

• มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  
• งานวิชาศึกษาทั่วไป  

• งานศูนย์ภาษา  
 

รองอธิการบด ี

สํานักงานอธิการบด ี

5.2 ร้อยละอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
 

ร้อยละ 50 

 

• ทุกคณะ  
• วิทยาลัยนวัตกรรมการ  

• มรภ.วไลยฯ สระแก้ว  

• งานวิชาศึกษาทั่วไป  

• งานศูนย์ภาษา 

รองอธิการบด ี

สํานักงานอธิบด ี

5.3 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ≥4.๕0 สํานักงานอธิบด ี รองอธิการบด ี

สํานักงานอธิบด ี



5.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กําหนด ร้อยละ 90 หน่วยงานท้ังหมด รองอธิการบด ี

สํานักงานอธิบด ี
5.5 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนท่ีกําหนด ร้อยละ 90 หน่วยงานท้ังหมด  รองอธิการบด ี

กองนโยบายและแผน 
๕.๖ สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายไดต้่องบประมาณทั้งหมด 1 ต่อ ๕ หน่วยงานท้ังหมด  รองอธิการบด ี

กองนโยบายและแผน 
๕.๗ สัดส่วนงบประมาณแผ่นดินตอ่งบประมาณรายได้ 60 ต่อ ๔๐ หน่วยงานท้ังหมด  รองอธิการบด ี

กองนโยบายและแผน 
5.8 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ ๒ สํานักงานอธิการบด ี รองอธิการบด ี

สํานักงานอธิการบด ี
5.9 ร้อยละของผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะ
ระดับคณะ และมหาวิทยาลยัภายในตามเกณฑ์ สกอ. เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๓ • งานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ  

• ทุกหน่วยงาน  
 

รองอธิการบด ี

งานมาตรฐานและ
จัดการคณุภาพ 

5.10 ร้อยละของคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ คณะ 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๓ หน่วยงานท้ังหมด  รองอธิการบด ี

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลยั 

๕.๑๑ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics Ranking เมื่อ
เปรียบเทยีบมหาวิทยาลัยในกลุม่ราชภัฏ 

≤๑๕ สํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดี  

 สํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.12 ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มตี่อ มหาวิทยาลัยใน
ทุกมิติ  

> 4.00 สํานักงานอธิการบด ี รองอธิการบด ี

สํานักงานอธิการบด ี



5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว (ระดับเอเชีย) อันดับที่ ๒๐๐ •หลักสูตรสิ่งแวดล้อม คณะ 200 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สํานักงานอธิการบดี  

ทุกคณะ  
•วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

• มรภ.วไลยฯสระแก้ว 
 

รองอธิการบด ี

สํานักงานอธิการบด ี

5.14 ร้อยละทรัพยากรทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือตํารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ต่อปีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๕ สํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดี  
 สํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.15 จํานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่  
 

๑๒,๐๐๐คน ทุกคณะ  
•วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

• มรภ.วไลยฯสระแก้ว 
 

รองอธิการบดี  
 สํานักส่งเสรมิวิชาการ

และ งานทะเบียน 

5.16 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (BOI) ของงานบริหาร ทรัพย์สิน
และรายได ้

≥๒๐ งานบริหาร ทรัพยส์ินและรายได ้ รองอธิการบด ี

งานบริหาร ทรัพยส์ิน
และรายได ้

5.17 ร้อยละของนักเรียนท่ีมผีลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น 
พื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผา่นเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

≥ร้อยละ๕๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  

 

รองอธิการ 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยั ราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

 

 



หมายเหตุ  

ตัวธรรมดา คือ ตัวชี้วัดของนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561  

ตัวเอียง คือ ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี  

ตัวขีดเส้นใต้ คือ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 2564  

 

การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive leaning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้

นักศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือ

กระบวนการที่สามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพ ได้ในอนาคต  

ระดับท้องถิ่น หมายถึง ผลงานที่ได้นําไปเผยแพร่ต่อชุมชน ท้องถิ่นและมีหลักฐานการใช้ประโยชน์รับรอง  

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศใน

กลุ่มสหภาพยุโรป  

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการกําหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของ

ประชากรของประเทศใน กลุ่มสหภาพยุโรป เพ่ือให้โรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และ

อํานวยการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้น ในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ให้กับประชากรของตนเอง เพ่ือให้

ประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจน

สามารถประสานงานเพ่ือดําเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน กรอบมาตรฐาน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น 

ถือว่าเป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ได้แบ่งความสามารถ ทาง

ภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้  

 

 



Proficient User:  

 C1 (Mastery) : สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษผ่านการฟัง และการอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ครบถ้วน สามารถสรุปใจความ จากการรับฟัง และ

การอ่านจาก แหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง ได้สามารถนําเสนอความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เหตุผลประกอบต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแนะนําพูดคุย

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง ถูกต้อง คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ  

 C2 EOP (Efficient Operational Proficiency): สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริง ในประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนได้ สามารถ

พูดคุยภาษาอังกฤษ ได้เป็นธรรมชาติ โดยมีการติดขัดให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสังคม การเรียนหนังสือ และการประกอบอาชีพ ได้อย่าง

ถูกต้อง คล่องแคล่ว สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ที่มีโครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนในการสื่อสารได้  

Independent User:  

B2 (Vantage) สามารถเข้าใจใจความสําคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกของภาษาได้ 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีมี ความเกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับท่ีสามารถสื่อสาร

กับเจ้าของภาษาได้ โดยไม่ทําให้คู่สนทนาเกิดความเครียด 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  



แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ยุทธศาสตร์ ๑ :  เสริมสร้างจิตสาํนึก คา่นิยมให้หน่วยงานบริหารงานโดยปราศการทุจริต 

แผนงาน :  ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสํานึกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.การสร้างจิตสํานึกคณุธรรม
จริยธรรม ค่านิยมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจรติประพฤติมิชอบ 
 

๑.๑ จัดโครงการอบรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน ีให้แก่บุคลากร 

- ร้อยละของจํานวนเจ้าหน้าทีท่ี่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 
๘๕ 

๑.๒ สร้างค่านิยมปฏิเสธการทจุริตทกุรูปแบบ ผ่านการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามประมวลจริยธรรม ร้อยละของจํานวนเจ้าหน้าทีท่ี่เข้ารับการอบรม 

๑.๓ จัดทําแบบประเมนิความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทีเข้าร่วมอบรม ร้อยละของจํานวนเจ้าหน้าทีท่ี่เข้าร่วมกจิกรรม 
๑.๔ จัดทําประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูบ้ริหาร บุคลากร และผู้เรียน
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจาํองค์กรเพือ่เป็นแนวปฏิบัติตนแก่
บุคลากร 

เผยแพร่ประมวลจริยธรรม 
ฉบับสมบูรณ ์

เผยแพร่ก่อนเดือน 
เม.ย. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์  ๒ :  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แผนงาน :  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของบุคลากร ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กร 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 
 ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.ส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุม่/
คณะบุคคลที่ติดตามการ
ดําเนนิงานให้โปร่งใส 
 

๑.๑ ส่งเสริมให้มกีารรวมตัวของบุคลากร ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลอืมหาวทิยาลัยในการตรวจสอบและเฝ้าระวงัการ
ทุจรติในองคก์ร 

- มีกลุ่มที่เกิดจากการรวมตวัของบุคลากร จัดต้ังก่อน ก.ค.
๒๕๖๔ 

 

 



ยุทธศาสตร์  3  :  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แผนงาน  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบป้องกันการทุจริต 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

๑.ทบทวนประสทิธิภาพของ
ระเบียบที่ใช้ปราบปรามการ
ทุจรติ 

๑.๑ ทบทวนประสทิธิภาพของข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย 
และการรกัษาวนิัย และการดําเนนิการทางวินัยของมหาวิทยาลัย 
 

- ข้อบังคับมีประสทิธิภาพในการ
ปราบปรามการทจุริต 

มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๒.เพิ่มประสทิธิภาพการ
ดําเนนิการทางจรรยาบรรณ
บุคลากร 

๒.๑ ทบทวนประสทิธิภาพของการดําเนนิการทางจรรยาบรรณ 
 

มีการดําเนินการทางจรรยาบรรณอย่าง
เป็นรูปธรรม 

มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๓.ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 

 

๓.๑ จัดทํารายงานผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างปีงบประมาณ 
และปลายปีงบประมาณ รวม ๒ ครั้ง  

 

มีการรายงานผลการปฏิบัต ิ
ตามแผน  

๑ เม.ย. ๒๕๖๔/ 
๑ ต.ค. ๒๕๖๔ 

 

 



 

ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อความสําเร็จ  

ในการขับเคลื่อนการดําเนินการเพ่ือนํายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติจําเป็นอย่างยิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขท่ีจําเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ 

ท่ีกําหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อความสําเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้  

 

มิติที่ 2
ด้านคุณภาพกา

ให้บริการ

มิติที่ 3
ด้านประสิทธิภาพ

มิติที่ 4
ด้านการพัฒนาองค์กร

มิติที่ 1
ด้านประสิทธิผล



 1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จาํเปน็ตอ่การผลักดนัยุทธศาสตร์สู่การปฏบิัต ิ 

 1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหาร 

และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โหดยควรนําเสนอสาระสําคัญของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ .ศ. 2560 - 2564 

ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกส่วนของสภามหาวิทยาลัย คณะ สํานัก ภายนอก ได้แก่ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

เป็นต้น ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดําเนินงานเพ่ือจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน  

 1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายในอันได้แก่ คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัย โดยจําเป็นต้องมีการนําเสนอจัดการประชุมสัมมนา เพ่ือชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน การจัดให้มีการรายงา นผล  

 การดําเนินงานเป็นรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดําเนินเป็นระยะเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง 

ของคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

1.3 การมีเวที หรือเปิดพ้ืนที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

ในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลใน เชิงปฏิบัติ  

 1.4 การกําหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนําเสนอความก้าวหน้ารายงาน

ผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งต่อประชาคมภายในมหา วิทยาลัยได้ 

รับทราบเป็นระยะ เพ่ือจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ ควรต้องจัดให้มี  

การนําเสนอ เผยแพร่ผลการดําเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประ ชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  

 

 

 



 2. ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อความสําเร็จ  

  2.1 การพัฒนาผู้นําในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่  

ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับ เปลี่ยนแนวคิด 

200บตงานที่เป็นสงเคยซิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจําเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเ นื่องในการ 

ดําเนินงานเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึง

เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน  

  2.2 การร่วมมือกันการทํางานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการนํายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การ

ปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทําให้การขับเคลื่อน  

การดําเนินงานตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก  ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เครือข่ายและการเป็น

กัลยาณมิตรทีด่ีซึ่งกันและกัน จึงจะทําให้การดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินการประสบผลสําเร็จ  

 2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์ การดําเนินงาน

ของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องทําให้หน่วยงานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดําเนินการที่ได้มีการกําหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรื อกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป 

อาทิ การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับ การดําเนินงาน ตาม

ยุทธศาสตร์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสําเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจ ตามผลงาน เป็นต้น  

 2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ .ศ.2564  

โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการติดตามการดําเนินการด้านงบประมาณและการดําเนินงานของหน่วยงาน โดยจะมีการรายงานผล  

การปฏิบัติงานด้านงบประมาณเป็นประจําทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ และนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะ ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะและ นําผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในคราวต่อไป  


