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แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
วันที่ 28 กันยายน 2561

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้ า ประสงค์ ข องคณะ ในการน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนและการประเมิ น ผล ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเป็นแนวทาง
ในการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนามหาวิท ยาลั ยให้เ ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่ทาตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. /สมศ. และสกอ. ตามลาดับโดยงบประมาณที่ได้มีการจัดสรร
ตามแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ โดยได้
วางเป้า หมายเพื่ อให้ เ ป็น การปฏิ บั ติ งานโดยภาพรวมของคณะฯ เป็นไปตามนโยบายและยุ ทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กั บ เครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ฉบับนี้มีงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงาน โดยการดาเนินงานของคณะจะบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ไม่ใช่แค่เพียงการดาเนินงานของผู้บริหารเท่านั้นแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานด้านต่า ง ๆ การปฏิบั ติตามแผนงานของโครงการและกิจ กรรมต่ าง ๆ ที่ก าหนดไว้ ตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ป ระจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กรเพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
และยั่งยืน
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นาคณะ แสดงถึงนโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะ ในการนาไปสู่การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ได้กาหนดแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายขึ้น เพื่อหาแนวทางและ
ผลั ก ดั น การด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและท้ อ งถิ่ น
(เครื อ ข่ า ยศิ ษ ย์ เ ก่ า เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน เครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการ เครื อ ข่ า ยสมาคมวิ ช าชี พ และเครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ) โดยมีการผลักดันให้มผี ลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดของมิติต่างๆ ดังนี้
มิติประสิทธิผล : เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
มิติคุณภาพการบริการ : มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย
มิติประสิทธิภาพ : มีกระบวนการ กลไกการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
ดังนั้น เพื่อสร้างระบบและกลไกการบริหารเครือข่ายที่มีคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผนและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย
นาไปสู่การปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ เครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จึง มีแนวทางในการด าเนิน งานเพื่อ ให้สอดคล้ องกั บ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และตัวชี้วั ด และในการ
ดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้ จึงเป็น
กลไกอย่ า งหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นให้ กิ จ กรรม/โครงการที่ ถู ก ก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อไป
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน
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1.3 โครงสร้างการบริหาร
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1.4 ผลการดาเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559-2561
1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงาน
กลุ่มเครือข่าย
2559
2560
2561
รวม
1)กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
2)กลุ่มเครือข่ายชุมชน
3)กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
4)กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ
5)กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
หมายเหตุ

(1)
1

(2)
280,000

(1)
2

(2)
470,000

(1)
1

(2)
30,800

(1)
4

(2)
780,800

1

80,000

3

160,000

1

100,000

5

340,000

1

356,400

3

356,400

1

280,000

5

992,800

1

50,000

2

100,000

1

50,000

4

200,000

1

2,184,000

3

6,099,800

1

5,000,000

5

13,283800

(1) จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการจัดให้กับกลุม่ เครือข่าย
(2) งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการให้กบั กลุ่มเครือข่าย
(3) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา อย่างน้อย 1 เครือข่าย
*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1.4.2 กราฟแสดงข้อมูลผลการดาเนินงาน
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สรุปผลการดาเนินงานจากกราฟแสดงให้เห็นดังนี้
1. ในปีงบประมาณ 2559 มีการจัดกิจกรรมโครงการดังนี้
1.1 กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้
งบประมาณจานวน 280,000 บาท
1.2 กลุ่มเครือข่ายชุมชน มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ
จานวน 80,000 บาท
1.3 กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้
งบประมาณจานวน 356,400 บาท
1.4 กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้
งบประมาณจานวน 50,000 บาท
1.5 กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมี
การใช้งบประมาณจานวน 2,184,000 บาท
2. ในปีงบประมาณ 2560 มีการจัดกิจกรรมโครงการดังนี้
2.1 กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 2 โครงการ และมีการใช้
งบประมาณจานวน 740,000 บาท
2.2 กลุ่มเครือข่ายชุมชน มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 3 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ
จานวน 160,000 บาท
2.3 กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 3 โครงการ และมีการใช้
งบประมาณจานวน 356,400 บาท
2.4 กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 2 โครงการ และมีการใช้
งบประมาณจานวน 100,000 บาท
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2.5 กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 3 โครงการ และมี
การใช้งบประมาณจานวน 6,099,800 บาท
3. ในปีงบประมาณ 2561 มีการจัดกิจกรรมโครงการดังนี้
3.1 กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้
งบประมาณจานวน 30,800 บาท
3.2 กลุ่มเครือข่ายชุมชน มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ
จานวน 100,000 บาท
3.3 กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้
งบประมาณจานวน 280,000 บาท
3.4 กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้
งบประมาณจานวน 50,000 บาท
3.5 กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมี
การใช้งบประมาณจานวน 5,000,000 บาท
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
วิสัยทัศน์ (Vision) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.5.2 พันธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เ น้ น องค์ ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรมเพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คม วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ยุคเศรษฐกิจฐานความรูอ้ ยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข
2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย
และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม
4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม
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
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทัก ษะและมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรูค้ วามชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม
มีจติ สาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทาความดีที่
เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึ ง เป็นมหาวิท ยาลัย ที่สืบ สานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรัก ษ์
เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity): ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty): ความผาสุกและความภักดี
3) I (Integration & Collaboration): บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism): ความเป็นมืออาชีพ
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนา (University Development Gloals)
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง
ทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ
บริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา: มหาวิทยาลัยมุ่งที่สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภายในที่ ต อบสนองต่ อ ความเป็ น นานาชาติ และสร้า งชื่ อเสี ย งให้ เ ป็น ที่ รู้จั ก และยอมรั บ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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1.5.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.1 นโยบายด้านการสร้างเครือข่ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1.1 สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน
2.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านอื่นๆในการ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
2.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ สังคม ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
2.1.4 สนับสนุนให้มกี ารสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายตามภารกิจหลักได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดกี ับมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ
3. เครือข่ายมีความพึงพอใจต่การดาเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อคณะมนุษยศาสตร์และ
ร้อยละ 100
สังคมศาสตร์
2.จานวนเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 เครือข่าย
3.ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มกี ารดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 75
4.ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย ระดับความสาเร็จ 5

14

2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ เครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติ งานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระดับหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย ตามข้อเสนอแนะผลการดาเนินงานในปีที่
ผ่านมา พร้อมกาหนดกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯของหน่วยงาน ให้สอดคล้องหรือ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย
4. จัด ทาแผนปฏิบัติก ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ เครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน และเสนอให้ผบู้ ริหารพิจารณาอนุมัติ
5. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ เครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 ให้ ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตรวจสอบ และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะ
6. ทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561– มีนาคม 2562) ร่วมกับผูบ้ ริหารหน่วยงาน
7. เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทบทวนแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561– มีนาคม 2562) กับกองพัฒนานักศึกษาตาม
ปฏิทินนัดหมาย
8. สรุปรายงานผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12 เดือน
9. จัดเก็บหลักฐาน และรายงานผลการดาเนินงาน จัดส่งกองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ
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2.5 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564)
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

1) กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
1. กิจกรรมผูก
1.เพื่อให้ศิษย์เก่ามีสว่ น
สัมพันธ์ศิษย์ ร่วมในการพัฒนา
เก่า
มหาวิทยาลัย
2.เพื่อระดมทุนการศึกษา
จากศิษย์เก่าและนามา
มอบให้แก่นักศึกษา

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วดั
2560 2561

2562 2563 2564

1.ระดับความพึง
พอใจของเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
2.จานวน
ทุนการศึกษาจาก
ศิษย์เก่า

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥2

≥2

≥2

≥2

≥2

3.จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

1.ระดับความพึง
พอใจของเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

2560 2561

2562 2563 2564

นักศึกษา/
ศิษย์เก่า/
ภาคส่วน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ชุมชน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน
1.

กิจกรรมเพิ่ม
จานวนองค์
ความรู้ใน

เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และบริการ
วิชาการในชุมชน และ
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แหล่งเรียนรู้

สามารถนาองค์ความรู้มา
ปรับใช้ในการเรียนการ
สอน

กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
2.จานวนแหล่ง
เรียนรู้ที่เกิด
ประโยชน์ตอ่ มหา
ลัย
3.จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

1.ระดับความพึง
พอใจของเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
2.ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมและได้รับ
การพัฒนา

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

3.จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.

กิจกรรม
พัฒนาภาวะ
ผู้นานักศึกษา
โดยกลุม่
เครือข่ายนาย
ร้อยตารวจ

1.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
สร้างภาวะความเป็นผู้นา
ให้กับนักศึกษา
2.เพื่อฝึกระเบียบวินัย
สร้างความอดทน
3.เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
การทางานเป็นทีม และ
ความสามัคคีในหมู่คณะ
4.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ และทักษะที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ

นักศึกษา

-

-

-

-

-

สาขาวิชาการ
บริหารงาน
ตารวจ
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2.

กิจกรรมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพโดย
สมาคม
โรงแรม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาได้รับความรู้ และ
ทักษะที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥10

≥10

≥10

≥10

≥10

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

1.ระดับความพึง
≥3.51 ≥3.51
พอใจของเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
2.จานวน
≥1
≥1
ผู้ประกอบการที่
เข้าเปิดรับสมัคร
งานหรือฝึกอาชีพ

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥1

≥1

≥1

1.ระดับความพึง
พอใจของเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
2.จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
3.จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

นักศึกษา

-

-

-

-

-

สาขาวิชาการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและ
บริการ

นักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 ที่คาด
ว่าจาสาเร็จ
การศึกษา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ
1.

กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ

1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาก่อนการทางาน
เมื่อสาเร็จการศึกษา
2.เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้
แ นว ทา ง ใ นก า รพั ฒ น า
ตนเองให้ อ ยู่ ใ นสั ง คมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพ
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3.จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

1.ระดับความพึง
พอใจของเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

2.จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
3.จานวนนักศึกษา
ที่ได้แลกเปลี่ยน

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥30

≥30

≥30

≥30

≥30

5) กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1.

กิจกรรมการ
จัดการศึกษา
สาหรับ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
นอร์มอลยูน
นาน

1.เพื่ อ เปิ ด การเรี ย นการ
สอนและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ใน
ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร
บัณฑิต เรียนเป็นภาษาไทย
แ ล ะ ไ ด้ รั บ 2 ป ริ ญ ญ า
จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ส ว น สุ นั น ท า แ ล ะ จ า ก
มหาวิทยาลั ยนอร์ มอลยู น
นาน
2.เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน
นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ทั้ ง ส อ ง
มหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา
เรียน 2 ปี ที่ม หาวิทยาลั ย
นอร์มอลยูนนานและอีก 2
ปี เรียนที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
3.สร้ า งความร่ ว มมื อ และ
แลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการ
และการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ระหว่างประเทศ

นักศึกษา

-

-

-

-

-

สาขาวิชาการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและ
บริการ/
สาขาวิชา
ภาษาจีน/การ
จัดการศึกษา
สาหรับ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
นอร์มอลยูน
นาน
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2.

3.

กิจกรรมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
ต่างประเทศ

กิจกรรมส่ง
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน
ภาษาและ
วัฒนธรรม
ญี่ปุ่น

หมายเหตุ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาได้รับความรู้ และ
ทักษะที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ

1.ระดับความพึง
พอใจของเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
2.จานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพต่างประเทศ
3.จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
1.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 1.จานวนนักศึกษา
ทางวิชาการระหว่าง
ทีไ่ ปแลกเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยกับ
การเรียนรู้ทาง
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ วิชาการ ภาษา
2.เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส และวัฒนธรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2.จานวนเครือข่าย
การเรียนรู้ทางวิชาการ
ที่มีสว่ นร่วมในการ
ภาษา และวัฒนธรรม
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥3.51

≥2

≥2

≥2

≥2

≥2

≥1

≥2

≥1

≥1

≥2

≥1

≥1

≥2

≥1

≥1

≥2

≥1

นักศึกษา

-

-

-

-

-

สาขาวิชาการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและ
บริการ

นักศึกษา

-

-

-

-

-

สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น

≥1

≥2

≥1

(1) หน่วยงานจัดการศึกษา หมายถึง คณะ วิทยาลัย ต้องมีกิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครือข่าย จานวน 5 กลุ่มเครือข่าย
(2) หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา หมายถึง สานัก ศูนย์ สถาบัน ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครือข่าย จานวน 1 เครือข่าย หรือมากกว่า
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

1) กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
1. กิจกรรมผูกสัมพันธ์ 1.เพื่อให้ศิษย์เก่ามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัย
2.เพื่ อ ระดมทุ น การศึ ก ษาจากศิ ษ ย์ เ ก่ า และ
นามามอบให้แกนักศึกษา

2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน
1. กิจกรรมเพิ่มจานวน เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ
องค์ความรู้ในแหล่ง วิชาการในชุมชน และสามารถนาองค์ความรู้
เรียนรู้
มาปรับใช้ในการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.ระดับความพึงพอใจ ≥3.51
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
2.จานวนทุนการศึกษา ≥2
จากศิษย์เก่า
3จานวนเครือข่ายที่มี ≥1
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

นักศึกษา/ศิษย์
เก่า/ภาคส่วน

ตุลาคม 2561 50,000
– สิงหาคม
2562

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

1.ระดับความพึงพอใจ ≥3.51
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
2.จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ ≥1
เกิดประโยชน์ตอ่ มหา
ลัย
3จานวนเครือข่ายที่มี ≥1
ส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชน

ตุลาคม 2561 10,000
– สิงหาคม
2562

ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
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มหาวิทยาลัย
3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1. กิจกรรมพัฒนา
1.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาวะความเป็น
ภาวะผู้นานักศึกษา ผู้นาให้กับนักศึกษา
โดยกลุม่ เครือข่าย 2.เพื่อฝึกระเบียบวินัย สร้างความอดทน
นายร้อยตารวจ
3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทางานเป็นทีม
และความสามัคคีในหมูค่ ณะ
4.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และทักษะที่
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

2.

กิจกรรมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพโดยสมาคม
โรงแรม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้
และทักษะทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ
1. กิจกรรมปัจฉิม
1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการ

1.ระดับความพึงพอใจ ≥3.51
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
2.ร้อยละของนักศึกษา ≥80
ที่เข้าร่วมกิจกรรมและ
ได้รับการพัฒนา
3.จานวนเครือข่ายที่มี ≥1
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
1.ระดับความพึงพอใจ ≥3.51
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
2.จานวนนักศึกษาที่
≥10
เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3.จานวนเครือข่ายที่มี ≥1
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

นักศึกษา

ตุลาคม 2561 – สิ ง ห า ค ม
2562

สาขาวิชาการ
บริหารงาน
ตารวจ

นักศึกษา

มิ ถุ น า ย น 2561 –
สิ ง ห า ค ม
2562

สาขาวิชาการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและ
บริการ

1.ระดับความพึงพอใจ

นักศึกษาชั้นปีที่

ตุลาคม 2561 50,000

ฝ่ายกิจการ

≥3.51
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นิเทศ

ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
2.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ แ นวทางในการพั ฒ นา
ตนเองให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพือ่ ให้นักศึกษามีความพร้อมในการก้าวสู่
วิชาชีพ

5) กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1.
กิจกรรมการจัด
1.เพื่อเปิดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตใน
การศึกษาสาหรับ
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต เรี ย นเป็ น
นักศึกษา
ภา ษา ไ ท ยแ ล ะ ไ ด้รั บ 2 ปริญ ญ า จ า ก
มหาวิทยาลัยนอร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาและจาก
มอลยูนนาน
มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน
2.เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสอง
มหาวิ ท ยาลั ย โดยนั ก ศึ ก ษาเรี ย น 2 ปี ที่
มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ม อลยู น นานและอี ก 2 ปี
เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3.สร้ า งความร่ ว มมื อ และแลกเปลี่ ย นทาง
วิ ช าการและการสร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
ประเทศ

ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
2.จานวน
ผู้ประกอบการที่เข้า
เปิดรับสมัครงานหรือ
ฝึกอาชีพ
1.ระดับความพึงพอใจ
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย

4 ที่คาดว่าจา
– สิงหาคม
สาเร็จการศึกษา 2562

นักศึกษา

นักศึกษา

สาขาวิชาการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและ
บริการ/สาขาวิชา
ภาษาจีน/การ
จัดการศึกษา
สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์
มอลยูนนาน

≥1

≥3.51

1.ระดับความพึงพอใจ ≥3.51
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
2.จานวนเครือข่ายที่มี ≥1
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
3.จานวนนักศึกษาทีไ่ ด้ ≥30
แลกเปลี่ยน

มิ ถุ น า ย น 2561 –
สิ ง ห า ค ม
2562
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2.

3.

กิจกรรมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพต่างประเทศ

กิจกรรมส่ง
นักศึกษา
แลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้
และทักษะที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

1.ระดับความพึงพอใจ
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
2.จานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ต่างประเทศ
3.จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
1.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 1.จานวนนักศึกษาที่ไป
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
2.เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ ภาษา
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิชาการ ภาษา
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
2.จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

≥3.51

นักศึกษา

มิ ถุ น า ย น 2561 –
สิ ง ห า ค ม
2562

สาขาวิชาการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและ
บริการ

นักศึกษา

มิ ถุ น า ย น 2561 –
สิ ง ห า ค ม
2562

สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น

≥2

≥1

≥2

≥1
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิ ดการประสานความร่วมมือในการ
จัด ท ากิ จกรรม/โครงการ ให้ ส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ยุ ท ธศาสตร์ และเป้ า ประสงค์ เ ชิง ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่ว มกั นของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการดาเนินงาน
กิ จ กรรม/โครงการในการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้า งความสั ม พั นธ์ กั บ เครื อ ข่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ ให้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ นผลแผนปฏิบั ติ ก ารด้า นการสร้า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อย่างเป็นระบบ
3.1 แนวทางการน าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว จึ ง ก าหนดทางการน าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่ว มกั นเกี่ ย วกั บ แผนปฏิบัติก ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กั บเครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาท
ความรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกั บแนวทางที่
กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติ ด ตามและประเมิ นผลแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการสร้ า งความสั ม พั นธ์ กั บ เครื อ ข่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุ เ ป้ า ประสงค์ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิบั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความสัม พั น ธ์ กั บ เครื อข่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้บ ริหารและผู้ป ฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการ
ดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน
สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อย่างต่อเนื่อง
3. ก าหนดให้มี ก ารติด ตามความก้าวหน้ า ของแผนปฏิ บัติก ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กั บ
เครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร

26

ภาคผนวก

27

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั เครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

28

29

30

31

32

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

33

34

35

36

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

37
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39

