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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานและส่งเสริมดาเนิน งานตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิท ยาลัย คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัด ท าแผนปฏิบัติก ารด้าน
ขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561และให้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง แผนปฏิบัติการด้านขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ คณะได้จัดทาโครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซีย น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และการขยายเครือข่ายกับต่างประเทศตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ผู้รั บ ผิ ด ชอบโครงการด าเนิ น งานขั บ เคลื่อ นแผนปฏิ บัติ ก ารขั บ เคลื่ อนความร่ ว มมื อกั บ ต่า งประเทศ
ของคณะ หวั งเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติก ารขับ เคลื่อนความร่วมมือกั บต่างประเทศฉบับนี้จะตอบสนองกั บ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและของคณะเพื่อจะเป็นแนวทางในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนด
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดาเนินงานด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2.3 ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ตัว ชี้ วั ดความสาเร็ จและค่า เป้ า หมายของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.3.1 ยุทธศาสตร์
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
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ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ ต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมที่เ กี่ ย วข้องกั บ การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับ เคลื่อนความร่วมมือกั บ
ต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ได้จัดทา
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ด้วยตระหนักถึงผลกระทบ
จากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่ออุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2564) ให้ความสาคัญต่อการจัดการอุดมศึกษา ทั้งนี้การเป็นประชาคมอาเซียนจะทาให้
การเคลื่อนย้ายกาลังคน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยสะดวกขึ้น และการเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการศึกษาจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน อุดมศึกษา
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมให้
ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการขั บเคลื่ อ นความร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และสู่สากลของ
มหาวิทยาลัย และพัฒนาการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตอบสนองต่ อ แผนกลยุ ท ธ์ นโยบาย เป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ ของการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ดังนั้นคณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจัดท าแผนปฏิบัติก ารด้านการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อตอบสนองและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนให้เป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
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1.2 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.4 ผลการดาเนินงานด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
ปีงบประมาณ
การดาเนินงาน
ด้านการขับเคลื่อนความ
2557
2558
2559
ร่วมมือกับประชาคม
ผลการ
ผลการ
ผลการ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
อาเซียน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่
รองรั บ ตลาดแรงงานใน
ระดับอาเซียนหรือทิศทาง
ของการพั ฒ นาประเทศ
6.67
5.0000
จ านวนหลั ก สู ต รทั้ ง หมด
ต่ อ จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร
ทั้งหมด
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร เ ข้ า สู่
4.13
5.0000
ประชาคมอาเซียน
อา จ าร ย์ บุ คล า กร แ ล ะ
นักศึกษาที่มีความรู้ค วาม
83
5.000
83.20
3.8200
เ ข้ า ใ จ ต่ อ ก า ร เ ข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน*
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น
การศึ ก ษาและวิ จั ย กั บ
1
5.0000
ประชาคมอาเซียนที่มีการ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับความสาเร็จของการ
สร้ า ง ควา มร่ ว ม มื อ กั บ
1
1.0000
1
1.0000
ประชาคมอาเซียน
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรูส้ ู่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1.ผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มี คุ ณธรรม คุ ณ ภาพระดับ แนวหน้ า ตรงกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนและสัง คมยุ ค
เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข
2. วิ จั ย สร้ า งนวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ สู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตลอดจนการพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไทย
และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
3. ให้ บ ริ ก า รวิ ช ากา รแล ะถ่ า ยท อ ดเท คโน โลยี แก่ ชุ มชน สั ง คมแ ละป ระช าคม อาเ ซี ย น
อย่างมีคุณภาพเพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม
4. อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาให้ บ ริ ก ารและศู น ย์ ก ลางบริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศทางด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
W (Wisdom & Creativity)
ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
H (Happiness & Loyalty)
ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
I (Intergration& Collaboration)
บูรณาการ และความร่วมมือ
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
คุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการบริการและจัดการศึกษา
เป้าหมายที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยจะพัฒนาตามหลัก 3 N ได้แก่ Ned Net
(National Education Network) หรือโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ NEIS (Nation Education Information System)
เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม จัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และ NLC (National Learning
Center) จัดให้มศี ูนย์การเรียนรู้แห่งชาติเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา มีการพัฒนาผู้เรียนสู่
สากล สามารถอยู่รว่ มกันได้อย่างสันติสุข และเอือ้ อาทรต่อกัน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการสร้างวัฒนธรรม
ใหม่
เป้าหมายที่ 2: การพัฒนาสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สเู่ อตะทัคคะ โดยการจัดทา
แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตะทัคคะเร่งผลักดันให้สาขาวิชาในคณะพัฒนาหลักสูตรให้เป็นนานาชาติมาก
ขึน้ เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะและมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ

9

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
2.1 นโยบายด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
1. ส่งเสริมให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการรวบรวมผลการดาเนินงานด้านการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานด้านการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
3. ส่งเสริมให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดทาแผนงานด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
5. ส่งเสริมให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความก้าวหน้า
ตามแผนงานด้าน การขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
1. เพื่ อให้ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ความร่ วมมือ ทางวิ ชาการกั บ ต่ างประเทศ และดาเนิ น
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
2.3ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีฐ านข้อมูลเครือข่ายสาหรับ การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความส าเร็จของการดาเนินกิจกรรมโครงการภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย
2. จานวนเครือข่ายที่คณะ/วิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย
80
1
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2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1. เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน
21กรกฎาคม 2560
ความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561จาก
หน่วยงานเจ้าภาพ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน 21กรกฎาคม – 16 สิงหาคม
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2560
3. ทบทวนและจัด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารด้า นการขับ เคลื่ อนความร่ วมมือ กั บ 11 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม
ต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2560
4. จั ด ส่ งแผนปฏิบั ติ ก ารด้ า นการขั บ เคลื่ อ นความร่ว มมื อ กั บ ต่า งประเทศ
15 สิงหาคม 2560
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ให้หน่วยงานเจ้าภาพ
5. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
8 – 30 กันยายน 2560
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จากคณะกรรมการคณะ/วิทยาลัย และ
จากอธิการบดี
6. จั ด ส่ง แผนปฏิบัติ ก ารด้ านการขับ เคลื่ อนความร่ วมมือ กั บ ต่ างประเทศ
2 ตุลาคม 2560
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการคณะ/
วิทยาลัย และจากอธิการบดี ให้หน่วยงานเจ้าภาพ
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ
กลุ่มกิจกรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย ระดับนานาชาติ (ตาราง 1)
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลุ่มกิจกรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย
ระดับนานาชาติ
เพื่อส่งเสริมดาเนินกิจกรรม
ระดับความสาเร็จของ
1.
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ตามข้
อ
ตกลงความร่
ว
มมื
อ
ของ
กับประเทศญี่ปนุ่
ข้อตกลงความร่วมมือกับ

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

≥1

อาจารย์/นักศึกษา/
บุคลากร

≥2

นักศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.-ต.ค.

4,000,000.-

ฝ่ายบริการการศึกษา

10,000.-

ฝ่ายบริการการศึกษา

เครือข่าย

เครือข่ายต่างประเทศ

2.

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ
ประเทศญี่ปุ่น

1.เพื่อสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนจานวน
นักศึกษาต่างชาติ

จานวนนักศึกษาต่างชาติ
เทียบ/นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

ก.ย.-ต.ค.

กลุ่มกิจกรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย ระดับประชาคมอาเซียน (ตาราง 2)
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลุ่มกิจกรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย
ระดับประชาคมอาเซียน
โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่ง 1.เพื่อขยายเครือข่ายความ ระดับความสาเร็จของ
1.
อาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ร่วมมือทัง้ ภายในและ
ต่างประเทศ
2.เพื่อส่งเสริมพันธมิตรทาง
วิชาการแห่งอาเซียน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ข้อตกลงความร่วมมือ
กับเครือข่ายต่างประเทศ

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

≥3.51

อาจารย์/นักศึกษา/

ก.ย.-ต.ค.

100,000.-

ฝ่ายบริการการศึกษา

บุคลากร
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กลุ่มกิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย ระดับนานาชาติ (ตาราง 3)
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลุ่มกิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย
ระดับนานาชาติ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ
1.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 1.ระดับความสาเร็จของ
1.
ประเทศญี่ปุ่น

ทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยระดับ
นานาชาติ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้พร้อมในการ
เข้าสูต่ ลาดแรงงาน
นานาชาติ
3.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
เชิงวิชาการรวมถึงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิง
ภาษา วัฒนธรรม และมี
ประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ

การพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
เครือข่าย
2.จานวนนักศึกษา
ต่างชาติเทียบ/นักศึกษา
แลกเปลี่ยน
3.ร้อยละของความพึง
พอใจ

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระดับ 5

นักศึกษา

ก.ย.-ต.ค.

10,000.-

ฝ่ายบริการการศึกษา

≥2

ร้อยละ 80
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กลุ่มกิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย ระดับประชาคมอาเซียน (ตาราง 4)
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลุ่มกิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย
ระดับประชาคมอาเซียน
1.
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียน 1.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 1.ระดับความสาเร็จของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางวิชาการระหว่าง
ข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยกับ
เครือข่ายต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยระดับ
2.ร้อยละของจานวน
นานาชาติ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
3.ร้อยละของความพึง
นักศึกษาให้พร้อมในการ
พอใจ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับ 5

นักศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.-ต.ค.

100,000.-

ฝ่ายบริการการศึกษา

ก.ย.-ต.ค.

100,000.-

ฝ่ายบริการการศึกษา

≥2
ร้อยละ 80

นานาชาติ
3.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
เชิงวิชาการ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิง
ภาษา วัฒนธรรม และมี
ประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ

2.

โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการ
แห่งอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

1.เพื่อให้คณะมีความ
ร่วมมือทางวิชากับ
หน่วยงานในอาเซียน
2.เพื่อส่งเสริมพันธมิตร
ทางวิชาการกับอาเซียน

1.ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารเครือข่าย
2.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
กิจกรรมความร่วมมือ
3.ร้อยละของความพึงพอใจ

ระดับ 5

ร้อยละ 80

1.อาจารย์/
เจ้าหน้าที่
2.นักศึกษา

ร้อยละ 80
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การน าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือใน
การจั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมให้ ส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ยุ ท ธศาสตร์ และเป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อปรับกระบวนการ
และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีก ารติ ด ตามประเมิ นผลแผนปฏิบั ติก ารด้า นการขับ เคลื่ อนความร่วมมือกั บ ต่า งประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือ
กับต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่ว มกันเกี่ ยวกับแผนปฏิบัติก ารด้านการขับ เคลื่อนความร่วมมือกั บต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ
เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ
ของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
3. ส่ง เสริม การปฏิ บัติ ง านที่ส อดคล้อ งกั บ แผนที่ ก าหนดไว้ และน าไปสู่ ก ารพิจ ารณาการสนั บ สนุ น
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้ างกลไกประสานงานภายในกั บ คณะมนุษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้ขั บ เคลื่ อนโครงการ/
กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่ง
กันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
5. ติด ตาม ตรวจสอบผลที่ไ ด้รับ จากการดาเนินงานโครงการ/กิจ กรรมของคณะมนุษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุ ประสงค์ของแผนปฏิบัติก ารด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกั บ
ต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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3.2 การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ
กับต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ บรรลุ เ ป้ า ประสงค์ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสร รคให้
เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้
1. พั ฒนาองค์ค วามรู้และเสริ มสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วั ด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างต่อเนื่อง
3. ก าหนดให้ มี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการขั บ เค ลื่ อ นความร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทา
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือ
กับต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ระเบียบวาระการประชุม
การทบทวนและการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1/2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
......................................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณระดับสาขาวิชา และการ
กาหนดโครงการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือ
กับต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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