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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

เป้าประสงค์ของคณะ ในการน าไปสู่การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเป็นแนวทาง

ในการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์

ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ที่ท าตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. /สมศ. และสกอ. ตามล าดับโดยงบประมาณที่ได้มีการจัดสรร

ตามแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ โดยได้

วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะฯ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส าหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ฉบับนี้มีงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงาน โดยการด าเนินงานของคณะจะบรรลุวัตถุประสงค์

ได้ไม่ใช่แค่เพียงการด าเนินงานของผู้บริหารเท่านั้นแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ การปฏิบัติตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตาม

แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2563 เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กรเพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

และยั่งยืน 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ แสดงถึงนโยบาย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะ ในการน าไปสู่การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล โดยใน

ปีงบประมาณ 2563 ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายขึน้ เพื่อหาแนวทางและ

ผลักดันการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

(เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ และเครือข่าย

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ) โดยมีการผลักดันให้มผีลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดของมติิต่างๆ ดังนี้  

มิติประสิทธิผล : เครือขา่ยมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

มิติคุณภาพการบริการ : มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและ

ต่างประเทศ ข้อตกลงความร่วมมือของเครือขา่ย 

มิติประสิทธิภาพ : มีกระบวนการ กลไกการแสวงหาความรว่มมอืกับเครือขา่ย 

ดังนั้น เพื่อสร้างระบบและกลไกการบริหารเครือข่ายที่มีคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผนและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 

น าไปสู่การปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 จึงมีแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด  และในการ

ด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ จึงเป็น

กลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนให้กิจกรรม/โครงการที่ถูกก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือขา่ยสนองตอ่นโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละตัวชี้วัดต่อไป 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบริหาร 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2559-2561 

 1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเครอืข่าย 2560 2561 2562 รวม 

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

1)กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เก่า 2 470,000 1 30,800 1 50,000 4 550,800 

2)กลุ่มเครอืข่ายชุมชน 3 160,000 1 100,000 1 500,000 5 760,000 

3)กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ 3 356,400 1 280,000 2 280,000 6 916,400 

4)กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ 2 100,000 1 50,000 1 40,000 4 190,000 

5)กลุ่มเครอืข่ายมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ 

3 6,099,800 1 2,000,000 2 5,000,000 6 13,099,800 

หมายเหต ุ (1) จ านวนกจิกรรม/โครงการท่ีด าเนนิการจัดให้กับกลุม่เครอืขา่ย 

(2) งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการให้กบักลุ่มเครอืขา่ย 

(3) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา อย่างนอ้ย 1 เครือข่าย 

*ข้อมูล ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2562 

1.4.2 ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

1. ในปีงบประมาณ 2560 มีการจัดกิจกรรมโครงการดังน้ี 

1.1 กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เก่า มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 2 โครงการ และมีการใช้

งบประมาณจ านวน 740,000 บาท 

1.2 กลุ่มเครอืข่ายชุมชน มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 3 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ

จ านวน 160,000 บาท 

1.3 กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 3 โครงการ และมีการใช้

งบประมาณจ านวน 356,400 บาท 

1.4 กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 2 โครงการ และมีการใช้

งบประมาณจ านวน 100,000 บาท 

1.5 กลุ่มเครอืข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 3 โครงการ และมี

การใชง้บประมาณจ านวน 6,099,800 บาท 

2. ในปีงบประมาณ 2561 มีการจัดกิจกรรมโครงการดังน้ี 

2.1 กลุ่มเครือขา่ยศิษย์เก่า มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใช้

งบประมาณจ านวน 30,800 บาท 

2.2 กลุ่มเครอืข่ายชุมชน มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ

จ านวน 100,000 บาท 
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2.3 กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใช้

งบประมาณจ านวน 280,000 บาท 

2.4 กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใช้

งบประมาณจ านวน 50,000 บาท 

2.5 กลุ่มเครอืข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมี

การใชง้บประมาณจ านวน 5,000,000 บาท 

3. ในปีงบประมาณ 2562 มีการจัดกิจกรรมโครงการดังน้ี 

3.1 กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เก่า มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใช้

งบประมาณจ านวน 50,000 บาท 

3.2 กลุ่มเครอืข่ายชุมชน มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ

จ านวน 500,000 บาท 

3.3 กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 2 โครงการ และมีการใช้

งบประมาณจ านวน 280,000 บาท 

3.4 กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใช้

งบประมาณจ านวน 40,000 บาท 

3.5 กลุ่มเครอืข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 2 โครงการ และมี

การใชง้บประมาณจ านวน 5,000,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

   วสิัยทัศน์ (Vision) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะแหง่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผลิตบัณฑิตที่ เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 1. ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหนา้ตรงกับความตอ้งการของชุมชนและสังคม  

ยุคเศรษฐกิจฐานความรูอ้ยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

           2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย   

และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

           3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ  

เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

           4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางดา้นศลิปวัฒนธรรม   

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 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศกึษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 
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เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มจีิตสาธารณะ 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 

เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity): ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty): ความผาสุกและความภักดี  

3) I (Integration & Collaboration): บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism): ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนา (University Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบรกิารวิชาการ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล

งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง

ทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ

บริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา: มหาวิทยาลัยมุ่งที่สร้างเครอืข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
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  1.5.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏบิัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

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 าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หนว่ยงานมกีารแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายตามภารกิจหลักได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสรา้งความสัมพันธ์ การมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครอืข่ายอย่างเป็นรูปธรรม 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 1. เครือขา่ยมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 

 2. มหาวิทยาลัยมีเครือขา่ยความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ 

 3. เครือขา่ยมีความพงึพอใจต่การด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละของเครือขา่ยที่มีผลผลติที่เป็นประโยชน์ต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 100 

2.จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 เครือขา่ย 

3.ร้อยละของเครือข่ายความรว่มมอืในประเทศที่มกีารด าเนนิงานอย่างตอ่เนื่อง ร้อยละ 75 

4.จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างกิจการนักศึกษากับองค์กรภาครัฐและเอกชน 1 เครือขา่ย 

5.ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสร้างความร่วมมอืกับเครือขา่ย ระดับความส าเร็จ 5 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครอืข่าย ตามข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานในปีที่

ผา่นมา พร้อมก าหนดกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯของหน่วยงาน ให้สอดคล้องหรือ

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน และเสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณาอนุมัติ  

5. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

6. ทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561– มีนาคม 2562) รว่มกับผูบ้ริหารหนว่ยงาน  

7. เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561– มีนาคม 2562) กับกองพัฒนานักศึกษาตาม

ปฏิทินนัดหมาย 

8. สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครอืข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12 เดือน  

9. จดัเก็บหลักฐาน และรายงานผลการด าเนนิงาน จัดส่งกองพัฒนานักศกึษาตรวจสอบ  
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2.5 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) 
กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1) กลุ่มเครือข่ายศษิย์เก่า 

1. กิจกรรมผูก

สัมพันธ์ศิษย์

เก่า 

  

 1.เพื่อให้ศิษยเ์ก่ามีสว่น

ร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

 2.เพื่อระดมทุนการศึกษา

จากศษิยเ์ก่าและน ามา

มอบให้แกน่ักศกึษา 

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51  นักศกึษา/

ศษิยเ์ก่า/

ภาคส่วน 

  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

  

  

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

  

2.จ านวน

ทุนการศึกษาจาก

ศษิยเ์ก่า 

 ≥2  ≥2  ≥2  ≥2  ≥2 

3.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน 

1. กิจกรรมเพิ่ม

จ านวนองค์

ความรู้ใน

 เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่

การเรียนรู้และบริการ

วชิาการในชุมชน และ

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51  ชุมชน 

  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

  

  

ฝ่ายวิจัยและ

บริการ

วชิาการ 
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แหลง่เรียนรู้ สามารถน าองค์ความรู้มา

ปรับใชใ้นการเรียนการ

สอน 

  

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

  

2.จ านวนแหลง่

เรียนรู้ท่ีเกิด

ประโยชนต์อ่มหา

ลัย 

 ≥1  ≥1  ≥1  ≥1  ≥1 

3.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชพี 

1. กิจกรรม

พัฒนาภาวะ

ผู้น านักศกึษา 

โดยกลุม่

เครอืขา่ยนาย

ร้อยต ารวจ 

 1.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

สร้างภาวะความเป็นผู้น า

ให้กับนักศกึษา 

2.เพื่อฝึกระเบียบวนิัย 

สร้างความอดทน 

3.เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

การท างานเป็นทีม และ

ความสามัคคใีนหมู่คณะ 

4.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

ความรู้ และทักษะที่

สอดคล้องกับมาตรฐาน

วชิาชีพ 

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 นักศกึษา - - - - -  สาขาวิชาการ

บริหารงาน

ต ารวจ  

2.ร้อยละของ

นักศกึษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมและได้รับ

การพัฒนา 

 ≥80  ≥80  ≥80  ≥80  ≥80 

3.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 
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2. กิจกรรมฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพโดย

สมาคม

โรงแรม 

เพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้

นักศกึษาได้รับความรู้ และ

ทักษะท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานวชิาชีพ 

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 นักศกึษา - - - - - สาขาวิชาการ

จัดการ

อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวและ

บริการ 

2.จ านวนนักศกึษา

ท่ีเข้าร่วมฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพ 

≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 

3.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ 

1. กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ 

1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้

นักศกึษาก่อนการท างาน

เมื่อส าเร็จการศึกษา 

2.เพื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้

แน วท างในการพั ฒ นา

ตนเองให้อยู่ ในสังคมได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3.เพื่อให้นักศึกษามีความ

พร้อมในการก้าวสู่วิชาชพี 

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 นักศกึษาช้ัน

ปีท่ี 4 ท่ีคาด

วา่จ าส าเร็จ

การศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

2.จ านวน

ผู้ประกอบการท่ี

เข้าเปิดรับสมัคร

งานหรือฝึกอาชีพ 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 
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3.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

5) กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

1. กิจกรรมการ

จัดการศกึษา

ส าหรับ

นักศกึษา

มหาวทิยาลัย

นอร์มอลยูน

นาน 

1.เพื่ อ เปิดการเรียนการ

สอนและผลิตบัณฑิตใน

ห ลั ก สู ต รศิ ล ป ศ าส ต ร

บัณฑิต เรียนเป็นภาษาไทย

แล ะ ได้ รั บ  2  ป ริญ ญ า  

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ส วน สุ นั น ท า แ ล ะ จ า ก

มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูน

นาน 

2.เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน

นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ท้ั ง ส อ ง

มหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา

เรียน 2 ปี ท่ีมหาวิทยาลัย

นอร์มอลยูนนานและอีก 2 

ปี เรียนท่ีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

3.สร้างความร่วมมือและ

แลกเปลี่ยนทางวิชาการ

และการสร้างเค รือข่าย

ระหว่างประเทศ 

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 นักศกึษา - - - - - สาขาวิชาการ

จัดการ

อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวและ

บริการ/

สาขาวิชา

ภาษาจีน/การ

จัดการศกึษา

ส าหรับ

นักศกึษา

มหาวทิยาลัย

นอร์มอลยูน

นาน 

2.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

3.จ านวนนักศกึษา

ท่ีได้แลกเปลี่ยน 

≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 
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2. กิจกรรมสง่

นักศกึษา

แลกเปลี่ยน

ภาษาและ

วัฒนธรรม

ญี่ปุ่น 

1.เพื่อสง่เสริมความร่วมมอื

ทางวิชาการระหว่าง

มหาวทิยาลัยกับ

มหาวทิยาลัยตา่งประเทศ 

2.เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

การเรียนรู้ทางวิชาการ 

ภาษา และวัฒนธรรม 

 

1.จ านวนนักศกึษา

ท่ีไปแลกเปลี่ยน

การเรียนรู้ทาง

วชิาการ ภาษา 

และวัฒนธรรม 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 นักศกึษา - - - - - สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น 

2.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

 
หมายเหต ุ (1) หน่วยงานจัดการศึกษา หมายถึง คณะ วิทยาลัย ต้องมกีิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครอืขา่ย จ านวน 5 กลุ่มเครอืขา่ย  

  (2) หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา หมายถงึ ส านัก ศูนย์ สถาบัน ด าเนนิการจัดกิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครอืขา่ย จ านวน 1 เครอืขา่ย หรอืมากกวา่ 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า 

1. กิจกรรมผูกสัมพันธ์

ศษิยเ์ก่า  

  

 1.เพื่อให้ศิษยเ์ก่ามีสว่นร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

2.เพื่อระดมทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าและ

น ามามอบให้แกนักศกึษา 

1.ระดับความพึงพอใจของ

เครอืขา่ยท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของมหาวทิยาลยั 

≥3.51 นักศกึษา/ศษิย์

เก่า/ภาคส่วน 
ตุลาคม 2562 

– สิงหาคม 

2563 

50,000 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

2.จ านวนทุนการศึกษาจากศิษย์

เก่า 

≥2 

3จ านวนเครอืขา่ยท่ีมีสว่นร่วมใน

การพัฒนามหาวทิยาลัย 

≥1 

2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน 

1. กิจกรรมเพิ่มจ านวน

องคค์วามรู้ในแหลง่

เรียนรู้ 

 เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้และบริการ

วชิาการในชุมชน และสามารถน าองค์ความรู้

มาปรับใชใ้นการเรียนการสอน 

  

1.ระดับความพึงพอใจของ

เครอืขา่ยท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของมหาวทิยาลัย 

≥3.51 ชุมชน ตุลาคม 2562 

– สิงหาคม 

2563 

10,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

 

2.จ านวนแหลง่เรียนรู้ท่ีเกิด

ประโยชนต์อ่มหาลัย 

≥1 

3จ านวนเครอืขา่ยท่ีมีสว่นร่วมใน

การพัฒนามหาวทิยาลัย 

≥1 

3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชพี 

1. กิจกรรมพัฒนา

ภาวะผู้น านักศกึษา 

โดยกลุม่เครอืขา่ย

 1.เพื่อพัฒนาบุคลกิภาพ สรา้งภาวะความเป็น

ผู้น าใหก้ับนักศกึษา 

2.เพื่อฝึกระเบียบวนิัย สรา้งความอดทน 

1.ระดับความพึงพอใจของ

เครอืขา่ยท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของมหาวทิยาลยั 

≥3.51 นักศกึษา ตุลาคม 2562 

– สิ ง ห า ค ม 

2563 

- สาขาวิชาการ

บริหารงาน

ต ารวจ  
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นายร้อยต ารวจ 3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 

และความสามคัคีในหมู่คณะ 

4.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และทักษะท่ี

สอดคล้องกับมาตรฐานวชิาชีพ 

2.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมและได้รับการพัฒนา 

≥80 

3.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมีสว่นร่วมใน

การพัฒนามหาวทิยาลัย 

≥1 

2. กิจกรรมฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพโดยสมาคม

โรงแรม 

เพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้นักศกึษาได้รับความรู้ 

และทักษะท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานวชิาชีพ 

1.ระดับความพึงพอใจของ

เครอืขา่ยท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของมหาวทิยาลัย 

≥3.51 นักศกึษา มิ ถุ น า ย น 

2 5 6 2  – 

สิ ง ห า ค ม 

2563 

- สาขาวิชาการ

จัดการ

อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวและ

บริการ 

2.จ านวนนักศกึษาที่เข้าร่วมฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี 

≥10 

3.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมีสว่นร่วมใน

การพัฒนามหาวทิยาลัย 

≥1 

4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ 

1. กิจกรรมปัจฉิม

นเิทศ 

1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการ

ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา 

2.เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการพัฒนา

ตนเองให้อยูใ่นสังคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการกา้วสู่

วชิาชีพ 

1.ระดับความพึงพอใจของ

เครอืขา่ยท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของมหาวทิยาลัย 

≥3.51 นักศกึษาช้ันปีท่ี 

4 ที่คาดว่าจ า

ส าเร็จการศึกษา 

ตุลาคม 2562 

– สิงหาคม 

2563 

50,000 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

2.จ านวนผู้ประกอบการท่ีเข้า

เปิดรับสมัครงานหรือฝึกอาชีพ 

≥1 

3.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมีสว่นร่วมใน

การพัฒนามหาวทิยาลัย 

≥1 

5) กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

1. กิจกรรมการจัด

การศึกษาส าหรับ

นักศกึษา

มหาวทิยาลัยนอร์

1.เพื่อเปิดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตใน

หลั กสูต รศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต  เรียน เป็ น

ภ าษ าไท ยแล ะได้ รั บ  2  ป ริญ ญ า  จ าก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและจาก

1.ระดับความพึงพอใจของ

เครอืขา่ยท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของมหาวทิยาลัย 

≥3.51 นักศกึษา มิ ถุ น า ย น 

2 5 6 2  – 

สิ ง ห า ค ม 

2563 

- สาขาวิชาการ

จัดการ

อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวและ2.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมีสว่นร่วมใน ≥1 
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มอลยูนนาน มหาวทิยาลัยนอร์มอลยูนนาน 

2.เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของท้ังสอง

มหาวิทยาลั ยโดยนักศึ กษา เรียน  2 ปี  ท่ี

มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนานและอีก  2 ปี 

เรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการและการส ร้างเค รือข่ายระหว่าง

ประเทศ 

การพัฒนามหาวทิยาลัย บริการ/

สาขาวิชา

ภาษาจีน/การ

จัดการศกึษา

ส าหรับ

นักศกึษา

มหาวทิยาลัย

นอร์มอลยูน

นาน 

3.จ านวนนักศกึษาท่ีได้

แลกเปลี่ยน 

≥25 

2. กิจกรรมสง่

นักศกึษา

แลกเปลี่ยนภาษา

และวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น 

1.เพื่อสง่เสริมความร่วมมอืทางวชิาการระหว่าง

มหาวทิยาลัยกับมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ 

2.เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิชาการ ภาษา 

และวัฒนธรรม 

 

1.จ านวนนักศกึษาท่ีไป

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทาง

วชิาการ ภาษา และวัฒนธรรม 

≥1 นักศกึษา มิ ถุ น า ย น 

2 5 6 2  – 

สิ ง ห า ค ม 

2563 

- สาขาวิชา 

ภาษาญี่ปุ่น 

2.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมีสว่นร่วมใน

การพัฒนามหาวทิยาลัย 

≥1 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ

จัดท ากิจกรรม/โครงการ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงาน

กิจกรรม/โครงการในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาท

ความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานใหข้ับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน 

โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครอืข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผูร้ับผดิชอบในแต่ละโครงการ/

กิจกรรมท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กบัเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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