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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและส่งเสริมด าเนินงานตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

ขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะได้จัดท าโครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์และการขยายเครือขา่ยกับต่างประเทศตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ      

ของคณะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศฉบับนี้จะตอบสนองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยและของคณะเพื่อจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

ที่ก าหนด 
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ภาคผนวก  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ได้จัดท า

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ด้วยตระหนักถึงผลกระทบ

จากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่ออุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2564) ให้ความส าคัญต่อการจัดการอุดมศึกษา ทั้งนี้การเป็นประชาคมอาเซียนจะท าให้

การเคลื่อนย้ายก าลังคน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยสะดวกขึ้น และการเปิดเสรีการค้า

บริการด้านการศึกษาจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน อุดมศึกษา

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมให้

ทันกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขั บเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และสู่สากลของ

มหาวิทยาลัย และพัฒนาการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ ของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความ

ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อตอบสนองและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย  อกีทั้งยังเป็นแนวทางในการ

ด าเนินการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนให้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาการศกึษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
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1.2 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.4 ผลการด าเนินงานด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

การด าเนินงาน 

ด้านการขับเคลื่อนความ

ร่วมมือกับประชาคม

อาเซียน 

ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 

ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ร้อยละของหลักสูตรที่

รองรับตลาดแรงงานใน

ระดับอาเซียนหรือทิศทาง

ของการพัฒนาประเทศ

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด

ต่ อ จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร

ทั้งหมด 

6.67 5.0000     

ความพึงพอใจต่อกิจกรรม

เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร เ ข้ า สู่

ประชาคมอาเซียน 

4.13 5.0000     

อาจารย์ บุ คลากรและ

นักศึกษาที่มีความรู้ความ

เ ข้ า ใ จ ต่ อ ก า ร เ ข้ า สู่

ประชาคมอาเซียน* 

83 5.000 83.20 3.8200   

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น

การศึกษาและวิ จั ยกั บ

ประชาคมอาเซียนที่มีการ

ด าเนนิกิจกรรมรว่มกัน 

1 5.0000     

ระดับความส าเร็จของการ

สร้ า งความร่ วมมือกั บ

ประชาคมอาเซียน 

  1 1.0000 1 1.0000 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วจิัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 ผลติบัณฑิตที่เน้นองคค์วามรูสู้่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

  1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

 2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย        

และเสริมสรา้งทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

 3 .  ให้บ ริ ก ารวิ ช าการและถ่ ายทอด เทคโน โลยี แก่ ชุ มชน  สั งคมและประชาคมอา เซี ยน  

อย่างมคีุณภาพเพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

 4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม            

กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

  5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

  ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

I (Intergration& Collaboration)  บูรณาการ และความรว่มมอื 

  P (Professionalism)   ความเป็นมืออาชีพ 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(Faculty of Humanities and Social 

Science Development Goals) 

 เป้าหมายที่ 1 :  การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษาโดยพัฒนาสมรรถนะให้มีความ

พร้อมและสงเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาภายใต้ความร่วมมือ 3 ด้านคือ ด้านพัฒนา

คุณภาพการศกึษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการบริการและจัดการศกึษา 

 เป้าหมายที่ 2 :  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โดยจะพัฒนาตามหลัก 3 N ได้แก่ Ned Net 

(National Education Network) หรอืโครงขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ NEIS (Nation Education Information System) 

เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม จัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และ NLC (National Learning 

Center) จัดให้มศีูนย์การเรียนรู้แห่งชาติเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา มีการพัฒนาผู้เรียนสู่

สากล สามารถอยู่รว่มกันได้อย่างสันตสิุข และเอือ้อาทรตอ่กัน โดยใช้การศกึษาเป็นกลไกในการสร้างวัฒนธรรม

ใหม่ 

 เป้าหมายที่ 2: การพัฒนาสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์สูเ่อตะทัคคะ โดยการจัดท า

แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตะทัคคะเร่งผลักดันให้สาขาวิชาในคณะพัฒนาหลักสูตรใหเ้ป็นนานาชาติมาก

ขึน้ เพื่อใหน้ักศึกษามีสมรรถนะและมีคุณภาพตามความตอ้งการของตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

2.1 นโยบายด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

1. สง่เสริมให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการรวบรวมผลการด าเนินงานด้านการขับเคลื่อนความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ 

2. สง่เสริมให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานด้านการขับเคลื่อนความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดท าแผนงานด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ 

4. ส่งเสริมให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ 

5. ส่งเสริมให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความก้าวหน้า

ตามแผนงานด้าน  การขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

1. เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ และด าเนิน

กิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง 

      2. เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรว่มมอืทางวิชาการกับต่างประเทศ 

 

2.3ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือขา่ย 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมโครงการภายใต้

ข้อตกลงความร่วมมือดา้นการศึกษาและวิจัย 

80 

2. จ านวนเครือข่ายที่คณะ/วิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ

นักศึกษากับเครือขา่ยต่างประเทศ 

1 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จาก

หน่วยงานเจ้าภาพ 

21กรกฎาคม 2560 

2. จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความรว่มมอืกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

21กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 

2560 

3. ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

11 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 

2560 

4. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ใหห้น่วยงานเจ้าภาพ 

15 สงิหาคม 2560 

5. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จากคณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย และ

จากอธิการบดี 

8 – 30 กันยายน 2560 

6. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการคณะ/

วิทยาลัย และจากอธิการบดี ใหห้น่วยงานเจ้าภาพ 

2 ตุลาคม 2560 
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

กลุ่มกิจกรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาหรอืการวจิัย ระดับนานาชาติ (ตาราง 1) 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

กลุ่มกิจกรรมท่ี 1 : การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมอืทางการศึกษาหรือการวจิัย  

ระดับนานาชาต ิ

1. โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือ

กับประเทศญี่ปุน่ 

เพื่อส่งเสริมด าเนินกิจกรรม

ตามข้อตกลงความร่วมมือของ

เครือขา่ย 

ระดับความส าเร็จของ

ขอ้ตกลงความร่วมมือกับ

เครือขา่ยต่างประเทศ 

≥1 อาจารย/์นักศึกษา/

บุคลากร 

ก.ย.-ต.ค. 4,000,000.- ฝ่ายบรกิารการศึกษา 

2. โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ 

ประเทศญี่ปุ่น 
1.เพื่อสนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนจ านวน

นักศึกษาต่างชาต ิ

จ านวนนักศึกษาต่างชาติ

เทียบ/นักศึกษา

แลกเปล่ียน 

≥2 นักศึกษา ก.ย.-ต.ค. 10,000.- ฝ่ายบรกิารการศึกษา 

 

กลุ่มกิจกรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาหรอืการวจิัย ระดับประชาคมอาเซียน (ตาราง 2) 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

กลุ่มกิจกรรมท่ี 1 : การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมอืทางการศึกษาหรือการวจิัย  

 ระดับประชาคมอาเซยีน 

1. โครงการสง่เสริมพันธมติรทางวิชาการแห่ง

อาเซยีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

1.เพื่อขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือทัง้ภายในและ

ต่างประเทศ 

2.เพ่ือส่งเสริมพันธมติรทาง

วชิาการแห่งอาเซยีน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

ระดับความส าเร็จของ

ข้อตกลงความร่วมมือ

กับเครือข่ายต่างประเทศ 

 

≥3.51 อาจารย/์นักศึกษา/

บุคลากร 

ก.ย.-ต.ค. 100,000.- ฝ่ายบรกิารการศึกษา 
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กลุ่มกิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาหรอืการวิจัย ระดับนานาชาติ (ตาราง 3) 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

กลุ่มกิจกรรมท่ี 2 : การขับเคลื่อนโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวจิัย  

ระดับนานาชาต ิ

1. โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ 

ประเทศญี่ปุ่น 

1.เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับ

มหาวิทยาลัยระดับ

นานาชาติ 

2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาให้พร้อมในการ

เข้าสู่ตลาดแรงงาน

นานาชาติ  

3.เพ่ือให้เกดิการเรียนรู้ใน

เชงิวิชาการรวมถงึการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเชงิ

ภาษา วัฒนธรรม และมี

ประสบการณ์ใน

ต่างประเทศ 

1.ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาระบบและ

กลไกการบริหาร

เครือข่าย 

2.จ านวนนักศึกษา

ต่างชาติเทยีบ/นักศึกษา

แลกเปล่ียน 

3.ร้อยละของความพงึ

พอใจ 

ระดับ 5 

 

 

 

≥2 

 

 

ร้อยละ 80 

นักศึกษา ก.ย.-ต.ค. 10,000.- ฝ่ายบรกิารการศึกษา 
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กลุ่มกิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาหรอืการวิจัย ระดับประชาคมอาเซียน (ตาราง 4) 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

กลุ่มกิจกรรมท่ี 2 : การขับเคลื่อนโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวจิัย  

ระดับประชาคมอาเซียน 

1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาอาเซียน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับ

มหาวิทยาลัยระดับ

นานาชาติ 

2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาให้พร้อมในการ

เข้าสู่ตลาดแรงงาน

นานาชาติ  

3.เพ่ือให้เกดิการเรียนรู้ใน

เชงิวิชาการ รวมถึงการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเชงิ

ภาษา วัฒนธรรม และมี

ประสบการณ์ใน

ต่างประเทศ 

1.ระดับความส าเร็จของ

ข้อตกลงความร่วมมือกับ

เครือข่ายต่างประเทศ 

2.ร้อยละของจ านวน

นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

3.ร้อยละของความพงึ

พอใจ 

ระดับ 5 

 

 

≥2 

 

ร้อยละ 80 

นักศึกษา ก.ย.-ต.ค. 100,000.- ฝ่ายบรกิารการศึกษา 

2. โครงการส่งเสรมิพันธมิตรทางวิชาการ

แห่งอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

1.เพื่อให้คณะมคีวาม

ร่วมมือทางวิชากบั

หน่วยงานในอาเซียน 

2.เพื่อส่งเสรมิพันธมิตร

ทางวิชาการกบัอาเซียน 

1.ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารเครือข่าย 

2.ร้อยละของหน่วยงานที่มี

กจิกรรมความร่วมมือ 

3.ร้อยละของความพงึพอใจ 

ระดับ 5 

 

 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 80 

1.อาจารย์/

เจ้าหน้าที ่

2.นักศึกษา 

ก.ย.-ต.ค. 100,000.- ฝ่ายบรกิารการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือใน

การจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์          

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมด้านการขับเคลื่อนความรว่มมอืกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อปรับกระบวนการ 

และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือ

กับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ

ของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความรว่มมอืกับต่างประเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ขับเคลื่อนโครงการ/

กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่ง

กันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบั ติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือ 

กับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความ

ล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความรว่มมอืกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท า

การวิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติการดา้นการขับเคลื่อนความร่วมมือ 

กับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจดัท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคล่ือนความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ระเบียบวาระการประชุม 

การทบทวนและการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ครั้งที่ 1/2560 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00-15.00 น. 

ณ ห้องประชุมพรโสภณิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

...................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

       (ไม่มี) 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

       (ไม่มี) 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

       (ไม่มี) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

    5.1 (รา่ง) การจดัสรรงบประมาณระดับสาขาวชิา และการ

     ก าหนดโครงการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ 

     มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ 

 

 



 

 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือ       

กับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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