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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการดา้นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้มีการพัฒนาการดำเนินงานจากปทีี่ผ่านมาโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม

ของคณะ วทิยาลัย หน่วยงานสนับสนุน ซึ่งรายละเอยีดของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์

กับเครือข่าย (ภายในประเทศ)  จะเน้นแนวทางการในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่องอันเกิดจากการกระทำของสมาชิกเครือข่าย(ภายในประเทศ) ยอมรับร่วมกัน แผนปฏิบัติการด้าน

การขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ)  จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนให้

กิจกรรม/โครงการที ่ถ ูกกำหนดไว้ในแผนปฏิบัต ิการด้านการขับเคลื ่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ)  สามารถบรรลุเปา้หมายไปได้ รวมไปถงึการแสดงข้อมูลรายละเอียดให้เห็นถึงกิจกรรม/

โครงการตามที่มหาวิทยาลัยได้วางแนวนโยบายไว้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มเครือข่ายในแต่

ละกลุ่มต่อไป 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับคณะ วิทยาลัย 

หน่วยงานสนับสนุนเก ี ่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย(ภายในประเทศ) ให้เกิด

ความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนการสร้างความผูกพัน ความเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือ

หน่วยงานได้จัดร่วมกันกับกลุ่มเครอืข่าย(ภายในประเทศ)  อันได้แก่  

1) กลุ่มเครอืข่ายศษิย์เก่า 

2) กลุ่มเครอืข่ายชุมชน 

3) กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวชิาชพี 

4) กลุ่มเครอืข่ายผูป้ระกอบการ 

5) กลุ่มเครือข่ายอื่นๆที่มีการจัดทําขอตกลงความรวมมือเปนเครือขายตามภารกิจของ

หน่วยงาน 

สำหรับในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(ภายในประเทศ)  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ มหาวทิยาลัยไดม้กีารจัดกจิกรรม/โครงการ ที่เป็นการ

สนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มเครอืข่าย โดยผลักดันใหห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลัยดำเนินการ

อย่างเป็นระบบและทิศทางเดียวกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการ

ยกย่องระดับนานาชาติ และมวีัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกดิความสัมพนัธ์ที่

ดีกับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายใน

ประเทศและทอ้งถิ่น 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย(ภายในประเทศ) โดย

วัดผลการดำเนินงานในการสรา้งกลุ่มเครอืข่ายตามจำนวนเครอืข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

และวัดผลในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรม/โครงการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายตามขอ้ตกลง

และแผนการดำเนนิงานที่กำหนดไวร้่วมกัน ทัง้น้ี ใหมี้การตดิตามผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
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การขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย(ภายในประเทศ)  ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละ

โครงการ/กิจกรรมทำการวเิคราะห์ผลการดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสนิใจของผูบ้รหิาร  

มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ)  ฉบับนี้จะเป็นส่วนส่งเสริม พัฒนาและเป็นแนวทางการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนการ

สรา้งเครอืข่าย(ภายในประเทศ) ตามนโยบายของมหาวทิยาลัยต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 เพื่อสร้างระบบและกลไกการแสวงหาเครือข่ายที่มีคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผนและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของสมาชิกกลุ่มเครือข่ายนำไปสู่

การปฏบิัตงิานของสถาบันวจิัยและพัฒนา แผนปฏิบัติการดา้นการสรา้งความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ

ตัวชี้วัด ดังนี้ 

(1) นโยบายการสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชน 

ได้แก่ สร้างเครือข่ายความร่วมกับองค์กรหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยนื นำไปสู่การพึ่งพา

ตนเองได้ 

(2) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์เครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

(3) ตัวช้ีวัด ไดแ้ก่  

3.2.1 รอ้ยละของเครอืข่ายที่มผีลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

3.5.1 รอ้ยละของเครอืข่ายความร่วมมอืในประเทศที่มกีารจัดกจิกรรมรว่มกัน 

 ดังนั้น สำหรับในการดำเนินงานแผนปฏบิัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนใหก้ิจกรรม/โครงการที่ถูกกำหนดไว้ใน

แผนการดำเนนิงานการแสวงหาเครอืข่ายสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อไป 
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1.2 โครงสร้างสถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา 

   สำนักอำนวยการ  

ฝ่ายวจัิยและเผยแพร่ ฝ่ายบรหิารงาน

ทั่วไป 

ฝ่ายบรกิารวชิาการ  ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธกิารบดฝี่ายวจิัยและพัฒนา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวรยี์ ยอดฉิม 

ผู้อำนวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย ์ดร.รจนา  จนัทราสา 

รองผู้อำนวยการ 

ฝา่ยบรหิาร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวจิัยและเผยแพร่ 

ผูช่้วยศาสตราจารยม์รกต วรชัยรุ่งเรอืง 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบรกิารวชิาการ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วัฒน์ พลอยศรี 

1. คณะกรรมการประจำ

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

2. คณะกรรมการจรยิธรรม

วจิัยในมนุษย์ 

อธกิารบดี 
รองศาสตราจารย ์ดร.ชุติกาญจน์ ศรวิีบูลย์ 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

น.ส.พรทิพย์ เรอืงปราชญ์ 

2. น.ส.ชไมพร ยะปวง 

3. น.ส.พัชพรกานต์ ศรบุีญเพ็ง 

4. น.ส.สุรัสวดี เรืองเดช 

2. น.ส.วราภรณ์ ศรบีัวแก้ว 

3. น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจรญิ 

4. น.ส.อารยา     ยอดฉมิ 

5. น.ส.ปัญชลิกา ตะเคยีนราม 

 

2. น.ส.เจนจริา ชนิวงษ์ 

3. นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย 

4. น.ส.วรฤทัย หาญโชตพิันธุ์ 

 

2. นายวุฒกิร     มะลคิง 

3. น.ส.อนุธดิา    แสงใส 

4. น.ส.จุไรรัตน์   ต๊อดแก้ว 

 

 

ฝา่ยบรหิารงานทั่วไป ฝ่ายวจิัยและเผยแพร่ ฝ่ายบรกิารวชิาการ 
ฝา่ยแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

1. นายอนุพันธ์ สุทธิมาร 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ชุตมิา ธรีสุวรรณ 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ธนัญญา ศานตธิรรมกุล 

หัวหน้าฝ่าย 

1. นายฉัตรไชย   ดษิฐ์เจริญ 

หัวหน้าฝ่าย 
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1.4 ผลการดำเนินงานการจัดกจิกรรม/โครงการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

 1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการดำเนนิงาน 

กลุ่มเครือข่าย 
2561 2562 2563 2564 รวม 

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

1)กลุ่มเครือข่ายศิษยเ์ก่า ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... 

2)กลุ่มเครือข่ายชุมชน 1 895,000 2 600,000 2 250,000 2 400,000 7 2,145,000 

3)กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวชิาชีพ ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... 

4)กลุ่มเครอืข่ายผูป้ระกอบการ ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... 

5) กลุ่มเครอืข่ายอ่ืนๆ ท่ีมกีารจัดทําขอตก

ลงความรวมมอืเปนเครอืขาย 

 

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

รวม 1 895,000 2 600,000 2 250,000 2 400,000 7 2,145,000 

หมายเหตุ (1) จำนวนกิจกรรม/โครงการท่ีดำเนนิการจัดใหกั้บกลุ่มเครอืข่าย(ภายในประเทศ) 

(2) งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนนิการจัดกจิกรรม/โครงการใหกั้บกลุ่มเครอืข่าย(ภายในประเทศ) 

*ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
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สรุปผลการดำเนินงานจากกราฟ ผลการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ) จากแผนปฏิบัติการด้านการการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ)  

ซึ่งข้อมูลผลการดำเนนิงานในปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2564 สรุปไดด้ังนี้  

 1. กลุ่มเครอืข่ายศษิย์เก่า  

  1) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  2) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน  ...........  กิจกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  ...........  กิจกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  4) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท

 2. กลุ่มเครอืข่ายชุมชน  

  1) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน   .....1....  กจิกรรม งบประมาณ   895,000 บาท 

  2) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน  .....2....  กจิกรรม งบประมาณ   600,000 บาท 

  3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  .....2....  กิจกรรม งบประมาณ   250,000 บาท 

  4) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  .....2....  กิจกรรม งบประมาณ   400,000 บาท 

 3. กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวชิาชีพ  

  1) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  2) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  ...........  กิจกรรม งบประมาณ   .................บาท 

 4) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

4. กลุ่มเครอืข่ายผูป้ระกอบการ  

  1) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  2) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  ...........  กิจกรรม งบประมาณ   .................บาท 

 4) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

5. กลุ่มเครอืข่ายอื่นๆ ที่มีการจัดทําขอตกลงความรวมมือเปนเครอืขาย 

  1) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  2) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  ...........  กิจกรรม งบประมาณ   .................บาท 

4) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 
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1.4.2  ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผน

แผนปฏิบัตกิารด้านการการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ประจำปี

งบประมาณ 2561-2564 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 

1. สนับสนุนการให้

เครอืข่ายมสี่วนร่วม

ในการพฒันา

มหาวทิยาลัยตาม

ภารกจิ (การผลิต

บัณฑติ การวิจัย 

บรกิารวชิาการ และ

การทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม) 

1. รอ้ยละของ

เครอืข่ายที่มีผลผลติ

ร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ต่อ

มหาวทิยาลัย   

 

 > 80   ................. ................. 
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2. พัฒนาหรอืเพิ่ม

ความร่วมมอืกับ

เครอืข่าย

ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์

กับมหาวทิยาลัย 

2. รอ้ยละของ

เครอืข่ายความ

ร่วมมือในประเทศที่มี

การจัดกจิกรรม

ร่วมกัน  

≥80 

 

การดำเนิน

กิจกรรมร่วมกัน

ร ะ ห ว ่ า ง

มหาวิทยาลัยกับ

เครือข่ายนั้น ได้

ดำเนินการใน 2

ช ุ ม ช น  ไ ด ้ แ ก่  

1 .  ศ ู น ย ์ ก า ร

เรียนรู ้วิจัย และ

บริการวิชาการ

บา้นสารภี ตำบล

กระดังงา อำเภอ

บางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม 

2. แหล่งเรียนรู้

วิจัย และบริการ

ว ิ ชาการ  กลุ่ ม

พ ั ฒ น า อ า ช ี พ

ตำบลไม้ดัด บา้น

บางว ัว  อำเภอ

บางระจัน จังหัด

สงิห์บุร ี

 

3. สนับสนุนการ

ดำเนนิกจิกรรมตาม

ขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครอืข่าย 

 

 จากการดำเนนิงานด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ใน

ปงีบประมาณ 2564  ที่ผา่นมา   สถาบันวจิัยและพัฒนา ไดน้ำผลการดำเนนิงานและขอ้เสนอแนะมา

วเิคราะห์ ทบทวนและปรับปรงุกระบวนการปฏบิัติงาน เพื่อดำเนนิการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านการ

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ในปถีัดไป 

 

1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วสัิยทัศน์ (Vision) 

มหาวทิยาลัยเอตทคัคะที่มอีัตลักษณ์  

(Niche Guru University) 
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1.5.2 พันธกจิ (Mission) 

1) ให้การศกึษา (To Offer Education) ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝกึหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู ้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโนม้เป็นนานาชาติ มีจติวญิญาณในการทา้ทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วจิัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวจิัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ  

ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ไดเ้พื่อความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรอืง ผ่านการแสวงหาด้วย

การวจิัยทางวชิาการที่อุดมไปดว้ยความคดิสรา้งสรรค์ 

3) บรกิารวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแกปั้ญหาของสังคม โดยการมส่ีวนร่วมกับชุมชนทอ้งถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสรมิและ

สนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสรา้งแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยก

ย่องและช่ืนชมของมนุษยชาติ 

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic 

Services and Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรกัษ์ พัฒนาให้บรกิารเป็นศูนย์กลางทางด้านศลิปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความ

เป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center 

and Sustain the Thainess) 

4) วจิัย สรา้งนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวถิีของรัตนโกสนิทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏบิัตตินในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
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(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวชิาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจติสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวชิาการดว้ยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศกึษาเรยีนรู้ และ

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหนา้อย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถงึ บัณฑติท่ีมีทักษะการคดิวเิคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ

สื่อสารและถ่ายทอดความรูค้วามชำนาญในสาขาวชิาที่ศกึษา โดยใช้ระบบเครอืข่ายและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจติสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มคีุณธรรม จรยิธรรม รูจั้กแบ่งปัน ช่วยเหลอืผูอ้ื่น มุ่งทำ

ความดท่ีีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยดึมั่นคุณธรรมใหเ้ชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูสู่้สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรงุรัตนโกสนิทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาตแิละนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบรกิารได้

อย่างทั่วถงึและมปีระสิทธิภาพ 

1.5.8 คา่นิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดใีนองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชพี 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ

โลกอนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คอื SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยัง

เดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตัง้ไว ้ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มอียู่ ติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อกำกับตดิตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” 

ตามวสิัยทัศน์ 15 ปี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวทิยาลัยเอตทัคคะที่มอัีตลักษณ์” เพราะนี่

คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะตอ้งดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 1  
 

 
ภาพที่ 1 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” 

Model มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่

กำหนดไว ้รายละเอยีดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวทิยาลัยแห่งความยั่งยนืที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวทิยาลัยที่ยดึมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบรหิารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวทิยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
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 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวทิยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบดว้ยบรรยากาศของนักวชิาการ 

ทัง้นี้ สามารถแสดงเปา้หมายการพัฒนามหาวทิยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที ่2 

 
 

ภาพท่ี 2 SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏบิัตกิารด้านการขับเคลื่อนความสมัพันธ์กบัเครือข่าย 

(ภายในประเทศ) ระยะ 5 ปี และประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

2.1 นโยบายด้านการการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) 

 มหาวิทยาลัยฯมุ ่งส ่งเสริมการสร้างเครือข่ายและขับเคลื ่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ) ในทุกภาคส่วนตามพันธกิจของมหาวทิยาลัยจงึไดก้ำหนดแนวทางการปฏบิัต ิดังนี้ 

1) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนใหเ้ขม้แข็ง ยั่งยนื นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทัง้

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

2.2 วัตถปุระสงคข์องการจัดทำแผนปฏบัิตกิารด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย

(ภายในประเทศ) 

 1) สนับสนุนการให้เครอืข่ายและทอ้งถิ่นมีส่วนรว่ม ในการพัฒนามหาวทิยาลัย 

 2) ขับเคลื่อนการดำเนนิงานกจิกรรมของเครอืข่ายภายในประเทศให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาตาม

ภารกจิ (การผลิตบัณฑติ การวจิัย บรกิารวชิาการ และการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม) เกดิความสัมพันธ์

ที่ดกีับมหาวทิยาลัย 

 3) ส่งเสริมใหห้น่วยงานดำเนนิกิจกรรมตามขอ้ตกลง ความร่วมมือในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ กับหน่วยงานและมหาวทิยาลัย 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวทิยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level) 

2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์  

2.3.2.1. เครอืข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวทิยาลัย 

2.3.2.2 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ

และทอ้งถิ่น      
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2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย  

 

2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการขับเคล่ือนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย 

 1. เสนอแต่งตั ้งคณะกรรมการปฏิบัต ิงานด้านการขับเคลื ่อนความสัมพันธ์ก ับเครือข่าย 

(ภายในประเทศ) มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

 2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครอืข่าย(ภายในประเทศ) ตามข้อเสนอแนะผล

การดำเนนิงานในปทีี่ผ่านมา พรอ้มกำหนดกิจกรรม/โครงการในปงีบประมาณ พ.ศ.2565  

 3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏบิัติการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ให้สอดคล้องหรอืเป็นไปในทศิทางเดียวกัน 

 4. จัดทำแผนปฏิบัตกิารดา้นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ระยะ 5 ป ี

และประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ของมหาวทิยาลัย และเสนอใหผู้บ้รหิารพจิารณาอนุมัติ  

 5. จัดส่งแผนปฏิบัตกิารดา้นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ระยะ 5 ปี 

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตาม

ขอ้เสนอแนะ 

 6. จัดประชุมทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏบิัตกิารดา้นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดอืน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) ร่วมกับ

คณะกรรมการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย 

 7. สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื ่อน

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  3 ครั้ง/ปี รอบ 

6,9,12 เดอืน  

 8. จัดเก็บหลักฐาน และรายงานผลการดำเนนิงาน จัดส่งมหาวทิยาลัยตรวจสอบ  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่มผีลผลติรว่มกันและเป็นประโยชนต์่อมหาวทิยาลยั > 90   

2. รอ้ยละของเครอืข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจดักิจกรรมรว่มกัน 100   

3. รอ้ยละข้อตกลงความร่วมมอืในประเทศที่มีการจัดกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง > 80   
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2.5 แผนปฏบัิตกิารด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ระยะ 5 ปี  

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.5.1 แผนปฏบิัตกิารด้านการขับเคล่ือนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ)  ระยะ 5 ป ี 

ชื่อความร่วมมอืช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบ

การทำ 

MOU  ระยะเวลา

ความร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
เป

็น
ท

าง
กา

ร 

ไม่
เป

็นท
าง

กา
ร 

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

1. กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เก่า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

2. กลุ่มเครือข่ายชุมชน 

1 1. ศูนย์การ

เรยีนรูฯ้ บ้าน

สารภ ีตำบล

กระดังงา อำเภอ

บางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม 

2. แหล่งเรยีนรูฯ้ 

กลุ่มพัฒนาอาชีพ

ตำบลไม้ดัด บ้าน

บางวัว อำเภอ

บางระจัน จังหัด

สิงหบ์ุร ี

1. สนับสนุนการให้

เครอืข่ายและทอ้งถ่ินมี

ส่วนร่วม ในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

 2. ขับเคล่ือนการ

ดำเนนิงานกิจกรรมของ

เครอืข่ายภายในประเทศ

ให้มส่ีวนร่วมในการ

พัฒนาตามภารกิจเกิด 

  1 ต.ค. 64 – 

30 ก.ย. 65 

1. ประชุมวางแผน

ร่วมกัน 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่มี

ผลผลติร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย 

90 92 94 96 100 นักศกึษา

,ชุมชน 

20
0,

00
0 

20
0,

00
0 

20
0,

00
0  

20
0,

00
0  

20
0,

00
0 สถาบันวจัิยและ

พัฒนา 

2. กจิกรรมการทำความ

ร่วมมือเครอืข่าย

ภายในประเทศ 

2. รอ้ยละของเครอืข่าย

ความร่วมมอืในประเทศที่

มกีารจัดกจิกรรมร่วมกัน 

100 100 100 100 100 

3. . กจิกรรมถ่ายทอด

องค์ความรูต้ามความ

ต้องการของชุมชน และ

ตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมือในประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์ กับหน่วยงาน

และมหาวทิยาลัย 

3. รอ้ยละข้อตกลงความ

ร่วมมือในประเทศท่ีมกีาร

จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

> 80 > 80 > 80 > 80 > 80 
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* หมายเหตุ รปูแบบการทำ MOU  

      1.  เป็นทางการ หมายถงึ ดำเนินการผ่านสภามหาวทิยาลัย 

      2. ไม่เป็นทางการ หมายถงึ หน่วยงานดำเนนิการเอง ไม่ผ่านสภามหาวทิยาลัย 

ชื่อความร่วมมอืช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบ

การทำ 

MOU  ระยะเวลา

ความร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

เป
็น

ทา
งก

าร
 

ไม่
เป็

น
ท

าง
กา

ร 
 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

 ความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวทิยาลัย 

3. ส่งเสรมิใหห้น่วยงาน

ดำเนนิกิจกรรมตาม

ข้อตกลง ความร่วมมอื

ในประเทศอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน ์

กับหน่วยงานและ

มหาวทิยาลัย 

      

3. กลุ่มเครือข่ายสมาคมวชิาชีพ 

                    

4. กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ 

                    

5. กลุ่มเครือข่ายอื่นๆท่ีมกีารจัดทําขอตกลงความรวมมือเปนเครอืขายตามภารกจิของหน่วยงาน 
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2.5.2 แผนปฏบัิตกิารด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อความร่วมมอืช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบการ

ทำ MOU 
ระยะเวลาความ

ร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

เป
็น

ท
าง

กา
ร 

 

ไม่
เป็

น
ท

าง
กา

ร 

1. กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เก่า 

       

 

 

 

      

2. กลุ่มเครือข่ายชุมชน 

1 

 

1. ศูนย์การเรยีนรูฯ้ 

บา้นสารภี ตำบล

กระดังงา อำเภอ

บางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม 

 2. แหล่งเรยีนรูฯ้ 

กลุ่มพัฒนาอาชพี

ตำบลไมดั้ด บ้าน

บางวัว อำเภอ

บางระจัน จังหัด

สงิห์บุร ี

1. สนับสนุนการใหเ้ครอืข่าย

และทอ้งถิ่นมีส่วนร่วม ในการ

พัฒนามหาวทิยาลัย 

 2. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

กจิกรรมของเครอืข่าย

ภายในประเทศใหม้สี่วนร่วม

ในการพัฒนาตามภารกิจเกดิ 

ความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวทิยาลัย 

3. ส่งเสรมิใหห้น่วยงาน

ดำเนนิกิจกรรมตามขอ้ตกลง 

ความร่วมมือในประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ กับหน่วยงานและ

มหาวทิยาลัย 

  
 

1 ต.ค. 64 – 30 

ก.ย. 65 

1. ประชุมวางแผนร่วมกัน 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 

ของปีถัดไป 

 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายท่ีมี

ผลผลิตร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย 

90 

 

นักศกึษา,ชุมชน 200,000 สถาบันวจัิยและ

พัฒนา 

2. กิจกรรมการทำความ

ร่วมมือเครอืข่ายภายในประเทศ 

ธ.ค. - มี.ค. 65 2. รอ้ยละของเครอืข่าย

ความร่วมมอืในประเทศที่

มกีารจัดกจิกรรมร่วมกัน 

100 

3. . กิจกรรมถ่ายทอดองค์

ความรูต้ามความตอ้งการของ

ชุมชน และตามข้อตกลงความ

ร่วมมือในประเทศอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน ์กับ

หน่วยงานและมหาวทิยาลัย 

เม.ย. – ก.ย. 65 3. รอ้ยละขอ้ตกลงความ

ร่วมมือในประเทศที่มีการ

จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

> 80 

3. กลุ่มเครือข่ายสมาคมวชิาชีพ 
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* หมายเหต ุรปูแบบการทำ MOU  

      1.  เป็นทางการ หมายถงึ ดำเนินการผ่านสภามหาวทิยาลัย 

      2. ไม่เป็นทางการ หมายถงึ หน่วยงานดำเนนิการเอง ไม่ผ่านสภามหาวทิยาลัย 

ชื่อความร่วมมอืช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบการ

ทำ MOU 
ระยะเวลาความ

ร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

เป
็น

ท
าง

กา
ร 

 

ไม่
เป

็น
ท

าง
กา

ร 

1 

 

   

 

         

4. กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ 

1 

 

   

 

         

5. กลุ่มเครือข่ายอื่นๆท่ีมกีารจัดทําขอตกลงความรวมมือเปนเครอืขายตามภารกจิของหน่วยงาน 

1 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมนิผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม/โครงการ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ ่งได้กำหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื ่อเสริมสร้างความรู ้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื ่องการ

ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ) 
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมกับเครือข่าย 

ไปสู่การปฏบิัติไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 
3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครอืข่าย(ภายในประเทศ) อย่างเป็นระบบ  

3.1  แนวทางการนำแผนปฏิบัตกิารด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏบิัติ 

เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏบิัต ิดังนี้ 

 1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย (ภายในประเทศ) โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ภารกิจ เปา้หมาย และโครงการ/กจิกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

 2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่กำหนด 

 3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพจิารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ 

 4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและ

กัน โดยอาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถ

เขา้ถงึและใช้ประโยชน์ไดง่้าย 
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 5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ) รวมทัง้สามารถประเมินผลไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(ภายในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที ่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(ภายในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จ

หรอืความลม้เหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรบัเปลี่ยนแนวทางการดำเนนิงานเพื่อแก้ไขปัญหา

อุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบ

การตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 

  1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขา้ใจเรื่องการตดิตามประเมนิผลและกำหนด

ตัวช้ีวัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรา้งทักษะในการติดตามประเมนิผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

  2. พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารด้าน

การขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่ายอย่างต่อเน่ือง  

  3. กำหนดให้มีการตดิตามความกา้วหน้าของแผนปฏบิัติการดา้นการขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ทุกๆ เดอืน พรอ้มให้ผูร้ับผดิชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวเิคราะห์

ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสนิใจของผูบ้รหิาร 
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ภาคผนวก 
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ภาพกจิกรรม 

การจัดทำแผนด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย    

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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