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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
แผนการด าเนินงานแสวงหาเครอืข่าย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน ์พันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะ 

ในการน าไปสู่การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซ่ึงจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการ

พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการด าเนินการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่อง

ระดับนานาชาติ ซ่ึงสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ท า

ตามเกณฑข์อง ก.พ.ร. /สมศ. และสกอ. ตามล าดับโดยงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการคณะ

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้ โดยได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะฯ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส าหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ตามแผนการ

ด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้มี

งบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงาน โดยการด าเนินงานของคณะจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่ใช่แค่เพียง

การด าเนินงานของผู้บริหารเท่านั้นแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานด้านต่าง ๆ การปฏิบัติตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตามแผนการ

ด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เป็น

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กรเพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ แสดงถึงนโยบาย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะ ในการน าไปสู่การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล โดยใน

ปีงบประมาณ 2561 ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่ายขึ้น เพื่อหาแนวทางและผลักดันการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถ่ิน (เครือข่ายศิษย์เก่า 

เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ) 

โดยมีการผลักดันให้มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของมิตติ่างๆ ดังนี ้ 

มิติประสิทธิผล : เครอืข่ายมีสว่นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

มิติคุณภาพการบริการ : มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและ

ต่างประเทศ ข้อตกลงความร่วมมือของเครอืข่าย 

มิติประสิทธิภาพ : มีกระบวนการ กลไกการแสวงหาความร่วมมือกับเครอืข่าย 

ดังนั้น เพื่อสร้างระบบและกลไกการบริหารเครือข่ายที่มีคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผนและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 

น าไปสู่การปฏิบัติงาน แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงมีแนวทางใน

การด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด  และในการด าเนินงานแผนการ

ด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนให้

กิจกรรม/โครงการที่ถูกก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานการบริหารเครอืข่ายสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์และ

ตัวชี้วัดต่อไป 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังโครงสร้างส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าส านักงาน 

1. ฝ่ายคลังและพัสดุ 
   2.1 งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ 
   1.2 งานพัสดุ 
    
 
 

 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
   1.2 งานประชาสัมพันธ์ 
   1.3 งาน IT/ โสตฯ 
   1.4 งานอาคารและสถานที่ 
   1.5 งานบุคลากร 
   1.6 งาน ISO 
 
 

 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 
   1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
   1.2 งานหลักสูตรและการสอน 
   1.3 งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล 
   1.4 งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
   1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    
        
 
 

 

1. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
   1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ 
   1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
   1.3 งานประกันคุณภาพ 
    
 
 

 

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการ 
วิชาการ 

   1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
   1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 
   1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
   1.4 งานบริการวิชาการแก่สังคม 
   1.5 งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
   1.6 งาน U - Ranking 
 

 

1 .  ฝ่ า ย กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 
   1.1 งานกิจการนักศึกษา 
   1.2 งานบริหารงานและสวัสดิภาพ 
   1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
   1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 
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1.3 โครงสร้างการบริหาร 
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1.4 ผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

 1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเครือขา่ย 2557 2558 2559 2560 รวม 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

1)กลุ่มเครอืขา่ยศิษยเ์ก่า - - 1 190,000 1 280,000 2 470,000 1 - 

2)กลุ่มเครอืขา่ยชุมชน 1 - 1 80,000 1 80,000 3 160,000 1 - 
3)กลุ่มเครอืขา่ยสมาคมวชิาชีพ 1 - 1 - 1 356,400 3 356,400 1 - 

4)กลุ่มเครอืขา่ยผู้ประกอบการ - - 1 50,000 1 50,000 2 100,000 1 - 

5)กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ตา่งประเทศ 

1 2,023,000 1 1,892,800 1 2,184,000 3 6,099,800 1 - 

หมายเหต ุ (1) จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการจัดใหก้ับกลุ่มเครอืข่าย 

(2) งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการให้กับกลุ่มเครอืข่าย 

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

1.4.2 กราฟแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานจากกราฟแสดงให้เห็นดังนี้ 

1.กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่าไม่มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2557, มีการจัดกิจกรรม/

โครงการ ในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 โครงการ, มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2559 

จ านวน 1 โครงการ ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1 โครงการ 
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2.กลุ่มเครือข่ายชุมชนมีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2557 จ านวน 1 โครงการ, มีการ

จัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 โครงการ, มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ใน

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1 โครงการ ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1 โครงการ 

3.กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชีพมกีารจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2557 จ านวน 1 โครงการ

, มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 โครงการ, มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ใน

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1 โครงการ ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1 โครงการ 

4.กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการไม่มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2557, มีการจัด

กิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 โครงการ, มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 

2559 จ านวน 1 โครงการ ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1 โครงการ 

5.กลุ่มเครอืข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศมีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2557 จ านวน 

1 โครงการ, มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1 โครงการ, มีการจัดกิจกรรม/

โครงการ ในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1 โครงการ ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1 โครงการ 

 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานจากกราฟแสดงให้เห็นดังนี ้

1.กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า ไม่มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2557, มีการจัดกิจกรรม/

โครงการ ในปีงบประมาณ 2558 โดยมีการใชง้บประมาณ จ านวน 190,000 บาท, มีการจัดกิจกรรม/โครงการ 

ในปีงบประมาณ 2559 โดยมีการใช้งบประมาณ จ านวน 280,000 บาท มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ใน

ปีงบประมาณ 2560 สิน้ปีงบประมาณ 30 กันยายน 2560 

2.กลุ่มเครอืข่ายชุมชน มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2557 แต่ไม่มีการใช้งบประมาณ, 

มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2558 โดยมีการใช้งบประมาณ จ านวน 80,000 , มีการจัด
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กิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2559 โดยมีการใช้งบประมาณ จ านวน 80,000 โครงการ/โครงการ ใน

ปีงบประมาณ 2560 สิน้ปีงบประมาณ 30 กันยายน 2560 

3.กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2557และปีงบประมาณ 

2558 แต่ไม่มีการใช้งบประมาณ, มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2559  โดยมีการใช้

งบประมาณ จ านวน 356,400 บาท/โครงการ ในปีงบประมาณ 2560 สิน้ปีงบประมาณ 30 กันยายน 2560 

4.กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ ไม่มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2557, มีการจัด

กิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2558 โดยมีการใช้งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท, มีการจัดกิจกรรม/

โครงการ ในปีงบประมาณ 2559  โดยมีการใช้งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท/โครงการ ในปีงบประมาณ 

2560 สิน้ปีงบประมาณ 30 กันยายน 2560 

5.กลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ , มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2557  โดยมีการใช้

งบประมาณ จ านวน 2,023,000 บาท, มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2558 โดยมีการใช้

งบประมาณ จ านวน 1,892,800 บาท, มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2559  โดยมีการใช้

งบประมาณ จ านวน 2,184,000 บาท/โครงการ ในปีงบประมาณ 2560 สิน้ปีงบประมาณ 30 กันยายน 2560
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    มหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันน า เพื่อปวงชน 

   วิสัยทัศน์ (Vision) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะแหง่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ผลติบัณฑิตที่เน้นองคค์วามรูสู้่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 1. ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหนา้ตรงกับความตอ้งการของชุมชนและสังคม  

ยุคเศรษฐกิจฐานความรูอ้ยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

           2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย     

และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

           3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

           4. อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางดา้นศลิปวัฒนธรรม   

กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มคีุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรูค้วามช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 
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   มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่

เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์

โบราณสถานและเผยแพร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

 H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

 I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

  P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย

ความรว่มมอืที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี

กับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล

งานทางวชิาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง

ทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ

บริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ  
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  1.5.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงานการแสวงหาเครือข่าย 

ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

2.1 นโยบายด้านการสร้างเครอืข่ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.1.1 สร้างเครือขา่ยสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ศษิย์เก่าและชุมชน 

2.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความรว่มมือทางวิชาการ ดา้นการวิจัยและด้านอื่นๆในการ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2.1.3 สร้างเครือข่ายความรว่มมือกับองค์กรหนว่ยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวติ สังคม ใหเ้ข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

2.1.4 สนับสนุนให้มกีารสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงานการแสวงหาเครอืข่าย 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หนว่ยงานมกีารแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายตามภารกิจหลักได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์ การมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครอืข่ายอย่างเป็นรูปธรรม 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืขา่ยและท้องถิ่น 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 1. เครือขา่ยมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 2. มหาวิทยาลัยมีเครือขา่ยความร่วมมอืที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ 

 3. เครือขา่ยมีความพงึพอใจต่การด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายคณะมนุษยศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย ระดับความส าเร็จ 5 

จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 เครือขา่ย 

ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลติที่เป็นประโยชน์ต่อคณะมนษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

ร้อยละ 100 
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บทบทวนแผนการด าเนินงานการแสวงหาเครือข่าย

ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานการแสวงหาเครือข่ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

 

ประชุมคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานหรอื

ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการทบทวนแผน 
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานแสวงหา

เครือขา่ย 

 
 ด าเนนิงานตามแผนการด าเนินงานแสวงหา

เครือขา่ย 

 
สู่การปฏิบัต ิ

 

จดัท าแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย 

จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานแสวงหาเครือขา่ย 

แผนการด าเนนิงานท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

ติดตาม รวบรวม สรุปและรายงานผลการ

ด าเนนิงาน 

 

 

สอดคล้องกับปรัชญา วสิัยทัศน ์

แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
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2.5 แผนกจิกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย ระยะ 5 ป ีและประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

2.5.1 แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือขา่ย ระยะ 5 ปี (2560-2564) 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2560 2561  2562  2563 2564  

1) กลุ่มเครือข่ายศษิย์เก่า 

 1.  โครงการความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

 

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดท าโครงการความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยผนึก

ก าลังรว่มกับศษิย์เก่าและภาค

ส่วนอื่นๆ 

2.เพื่อระดมทุนการศกึษาจาก

ศษิย์เก่าและภาคส่วนอื่นๆและ

น ามามอบใหแ้กนักศกึษา 

ระดับความพึงพอใจของ

เครือขา่ยที่มตี่อการด าเนิน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 50,000  ฝา่ยกิจการ

นักศึกษา 

จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1 1 1 1 1 

 2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน 

 1. โครงการเพิ่มจ านวน

องค์ความรูใ้นแหล่ง

เรียนรู ้

 เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การ

เรียนรู้และบริการวิชาการใน

ชุมชน และสามารถน าองค์

ความรูม้าปรับใช้ในการเรียน

การสอน 

ระดับความพึงพอใจของ

เครือขา่ยที่มตี่อการด าเนิน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 10,000 ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วิชาการ 

 จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1 1 1 1 1 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2560 2561  2562  2563 2564  

3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ 

 1.  โครงการพัฒนา

ภาวะผูน้ านักศึกษา 

โดยกลุ่มเครอืข่าย

นายร้อยต ารวจ  

 

 1.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สร้าง

ภาวะความเป็นผูน้ าให้กับ

นักศึกษา 

2.เพื่อฝกึระเบียบวินัย สรา้ง

ความอดทน 

3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างการ

ท างานเป็นทีม และความ

สามัคคีในหมู่คณะ 

4.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู ้

และทักษะที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพ 

ระดับความพึงพอใจของ

เครือขา่ยที่มตี่อการด าเนิน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51  - สาขาวิชา

การ

บริหารงาน

ต ารวจ จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1 1 1 1 1 

4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ 

1. โครงการขยาย

เครือขา่ยความ

ร่วมมือ

ภายในประเทศ 

1.เพื่อสร้างเครือข่ายในการฝกึ

ประสบการณใ์ห้นักศึกษา 

2.สร้างความรว่มมอืและ

แลกเปลี่ยนทางวิชาการและ

การสรา้งเครือข่าย

ภายในประเทศ 

ระดับความพึงพอใจของ

เครือขา่ยที่มตี่อการด าเนิน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 10,000 ฝา่ยกิจการ

นักศึกษา/

สาขาวิชา 

จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1 1 1 1 1 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 2560 2561  2562  2563 2564  

5) กลุ่มเครือข่ายมหาวทิยาลัยต่างประเทศ 

1. โครงการจัด

การศกึษาส าหรับ

นักศึกษา

มหาวิทยาลัยนอร์มอ

ลยูนนาน 

1.  เพื่อเปิดการเรียนการสอน

และผลิตบัณฑิตในหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต เรียนเป็น

ภาษาไทยและได้รับ 2 ปริญญา  

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาและจากมหาวิทยาลัย

นอร์มอลยูนนาน 

2.  เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน

นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ทั้ ง ส อ ง

มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษา

เรียน 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยนอร์

มอลยูนนานและอีก 2 ปี เรียน

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

3.  สร้างความรว่มมอืและ

แลกเปลี่ยนทางวิชาการและ

การสรา้งเครือข่ายระหว่าง

ประเทศ 

ระดับความพึงพอใจของ

เครือขา่ยที่มตี่อการด าเนิน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 - สาขาวิชา

ภาษาจนี/

การจัดการ

ศกึษา

ส าหรับ

นักศึกษา

มหาวิทยาลัย

นอร์มอลยูน

นาน 

 

 

จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1 1 1 1 1 

จ านวนนักศกึษาที่ได้

แลกเปลี่ยน 

30 30 30 30 30 
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2.5.2 แผนการด าเนนิงานแสวงหาเครือขา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) กลุ่มเครือข่ายศษิย์เก่า 

1. โครงการความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า

โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม โดยผนึก

ก าลังรว่มกับศษิย์เก่าและภาคส่วนอื่นๆ 

2.เพื่อระดมทุนการศกึษาจากศิษย์เก่าและ

ภาคส่วนอื่นๆและน ามามอบให้แกนักศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของ

เครือขา่ยที่มตี่อการด าเนิน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

3.51 นักศึกษา/ศิษย์

เก่า/ภาคส่วน 

มีนาคม 

2561 - 

เมษายน 

2561 

50,000 ฝ่ า ย กิ จ ก า ร

นักศึกษา 

จ านวนเครือข่ายที่มสี่วน

ร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

1 

2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน 

1. โครงการเพิ่มจ านวน

องค์ความรูใ้นแหล่ง

เรียนรู้ 

 เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้และ

บริการวิชาการในชุมชน และสามารถน าองค์

ความรูม้าปรับใช้ในการเรียนการสอน 

ระดับความพึงพอใจของ

เครือขา่ยที่มตี่อการด าเนิน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

3.51  ชุมชน  มกราคม – 

สิงหาคม 

2561 

 10,000 ฝา่ยวิจัยและ

บริการวิชาการ 

จ านวนเครือข่ายที่มสี่วน

ร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

 

1 

3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ 

 1.  โครงการพัฒนาภาวะ  1.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาวะความ ระดับความพึงพอใจของ 3.51  นักศึกษา  พฤษภาคม  - สาขาวิชาการ
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ผูน้ านักศกึษา โดยกลุ่ม

เครือขา่ยนายร้อย

ต ารวจ  

 

เป็นผู้น าให้กับนักศึกษา 

2.เพื่อฝึกระเบียบวินัย สรา้งความอดทน 

3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 

และความสามัคคีในหมู่คณะ 

4.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู ้และทักษะที่

สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

เครือขา่ยที่มตี่อการด าเนิน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

– สิงหาคม 

2561 

บริหารงาน

ต ารวจ 

จ านวนเครือข่ายที่มสี่วน

ร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

1 

4) กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ 

1. โครงการขยาย

เครือขา่ยความรว่มมอื

ภายในประเทศ 

1.เพื่อสรา้งเครอืข่ายในการฝกึประสบการณใ์ห้

นักศึกษา 

2.สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการและการสร้างเครือข่ายภายในประเทศ 

ระดับความพึงพอใจของ

เครือขา่ยที่มตี่อการด าเนิน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

3.51 นักศึกษา/

ผูป้ระกอบการ 

 มกราคม – 

สิงหาคม 

2561 

 10,000 ฝา่ยกิจการ

นักศึกษา/

สาขาวิชา 

จ านวนเครือข่ายที่มสี่วน

ร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

1 

5) กลุ่มเครือข่ายมหาวทิยาลัยต่างประเทศ 

1. โครงการจัดการศกึษา

ส าหรับนักศกึษา

มหาวิทยาลัยนอร์มอ

1.  เพื่อเปิดการเรียนการสอนและผลิต

บัณฑติในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต เรียน

เป็นภาษาไทยและได้รับ 2 ปริญญา  จาก

ระดับความพึงพอใจของ

เครือขา่ยที่มตี่อการด าเนิน

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

3.51 นักศึกษา ม.ิย. 60 – 

พ.ค. 61 

- สาขาวิชา

ภาษาจนี/การ

จัดการศกึษา
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ลยูนนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและจาก

มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน 

2.  เพื่อให้มกีารแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้ง

สองมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเรียน 2 ปี ที่

มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนานและอีก 2 ปี 

เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.  สร้างความรว่มมอืและแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการและการสร้างเครือข่ายระหว่าง

ประเทศ 

จ านวนเครือข่ายที่มสี่วน

ร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

1 ส าหรับ

นักศึกษา

มหาวิทยาลัย

นอร์มอลยูน

นาน 

จ านวนนักศกึษาที่ได้

แลกเปลี่ยน 

30 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติ

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท ากิจกรรม/

โครงการ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด

ไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงาน

กิจกรรม/โครงการในการจัดท าแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือขา่ย 

2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือขา่ย อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การ

ปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย โดยจัดท าแนวทางการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม

ให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนการด าเนินงานการบริหารเครือขา่ยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหนว่ยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน 

โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานแสวงหา

เครือขา่ย อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ทุกๆ เดือน พร้อม

ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของ

ผูบ้ริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิงานแสวงหาเครือข่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจดัท าแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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