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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ได้มีการพัฒนาการด าเนินงานจากปีที่ผ่านมาโดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของคณะ วิทยาลัย 

หน่วยงานสนับสนุน ซึ่งรายละเอียดของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย จะเน้นแนว

ทางการในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการกระท าของสมาชิกเครือข่าย

ยอมรับร่วมกัน แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย จงึเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนให้

กิจกรรม/โครงการที่ถูกก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย สามารถบรรลุ

เป้าหมายไปได้ รวมไปถึงการแสดงข้อมูลรายละเอียดให้เห็นถึงกิจกรรม/โครงการตามที่มหาวิทยาลัยได้วาง

แนวนโยบายไว้เพื่อใชใ้นการจัดกิจกรรมรว่มกันของกลุ่มเครอืข่ายในแตล่ะกลุ่มตอ่ไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับคณะ วิทยาลัย 

หน่วยงานสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย ให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนการ

สร้างความผูกพัน ความเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานได้จัดร่วมกันกับกลุ่มเครือข่าย อัน

ได้แก่  

1) กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เก่า 

2) กลุ่มเครอืข่ายชุมชน 

3) กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ 

4) กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ 

5) กลุ่มเครอืข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

ส าหรับในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 นี ้มหาวิทยาลัยได้มกีารจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการสนับสนุนการท ากิจกรรมร่วมกัน

ของกลุ่มเครือข่าย โดยผลักดันให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างเป็นระบบและทิศทางเดียวกัน 

ภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น และมีวัตถุประสงค์เพื่อเครือข่ายมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย

ทั้งภายในและต่างประเทศ เกิดข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย โดยวัดผลการด าเนินงานในการสร้างกลุ่มเครือข่ายตามจ านวนเครือข่ายที่มี

ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย และวัดผลการจัดกิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่ายจากระดับความพึง

พอใจของเครือข่ายที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/

กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร โดยมีกิจกรรม/โครงการตาม

เกณฑม์าตรฐาน สรุปได้ดังนี้ 
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  มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ฉบับนี้

จะเป็นส่วนส่งเสริม พัฒนาและเป็นแนวทางการด าเนินงาน ในการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่าย ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเครือข่าย 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ 

รวมกิจกรรม กองพัฒนา

นักศึกษา 

คณะ/

วิทยาลัย 

หนว่ยงาน

สนับสนุนฯ 

1.กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เก่า 2 12 - 14 

2.กลุ่มเครือขา่ยชุมชน - 12 21 33 

3.กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ - 15 - 15 

4.กลุ่มเครือขา่ยผู้ประกอบการ - 14 2 16 

5.กลุ่มเครอืข่ายต่างประเทศ 1 18 - 19 

รวม 3 71 23 97 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

เพื่อสร้างระบบและกลไกการบริหารเครือข่ายที่มีคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผนและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย น าไปสู่การ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562  จงึมแีนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร ์และตัวชี้วัด ได้แก่  

(1) นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศษิย์เก่าและชุมชน  

ได้แก่ พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขา่ยความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา  

ศษิย์เก่าและชุมชน 

(2) นโยบายการพัฒนาการสรา้งความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและด้าน

อื่นๆในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน 

(3) นโยบายการผลิตและพัมนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ได้แก่ ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและ

ความรว่มมอืกับสถานศกึษาในการพัฒนาและผลติครูให้มคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

(4) นโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

ได้แก่ สรา้งเครือขา่ยความร่วมกับองค์กรหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

(5) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม 

ได้แก่ สนับสนุนใหม้ีการสร้างเครือขา่ยทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

(6) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

(7) ตัวชี้วัด ได้แก่  

3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

3.1.2 จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมือในประเทศที่มกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรว่มมอืกับเครือข่าย 

ดังนั้น ส าหรับในการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนให้กิจกรรม/โครงการที่ถูกก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ย สนองตอ่นโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละตัวชี้วัดต่อไป 
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1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558-2560 

 1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเครอืข่าย 
2559 2560 2561 รวม 

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

1)กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เกา่ 10 1,113,880 13 210,760 14 598,700 37 1,923,340 

2)กลุ่มเครือข่ายชุมชน 17 908,100 21 781,950 35 1,895,914.04 73 3,585,964.04 

3)กลุ่มเครือข่ายสมาคม

วิชาชีพ 

6 594,800 13 614,460 13 243,400 32 1,452,660 

4)กลุ่มเครอืข่าย

ผู้ประกอบการ 

8 114,500 17 853,075 19 61,850 44 1,029,425 

5)กลุ่มเครอืข่าย

มหาวิทยาลยัตา่งประเทศ 

7 2,841,200 12 1,989,900 13 2,464,700 32 7,295,800 

รวม 48 5,572,480 76 4,450,145 94 5,264,564.04 218 15,287,189.04 

หมายเหต ุ (1) จ านวนกจิกรรม/โครงการท่ีด าเนินการจัดให้กับกลุม่เครอืขา่ย 

(2) งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการให้กบักลุ่มเครอืขา่ย 

*ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 

 

1.4.2 กราฟแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 
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สรุปผลการด าเนินงานจากกราฟ ผลการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายจากแผนปฏิบัติ

การด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ซึ่งข้อมูลผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 สรุป

ได้ดังนี ้ 

1) กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เก่า  

1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 7 กิจกรรม งบประมาณ 869,726 บาท 

2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 1,113,880 บาท  

3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 13 กิจกรรม งบประมาณ 210,760 บาท 

4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 14 กิจกรรม งบประมาณ 598,700 บาท 

2) กลุ่มเครือขา่ยชุมชน  

1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 11 กิจกรรม งบประมาณ 657,150 บาท 

2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 17 กิจกรรม งบประมาณ 908,100 บาท  

3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 21 กิจกรรม งบประมาณ 781,950 บาท 

4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 35 กิจกรรม งบประมาณ 1,895,914.04 บาท 

3) กลุ่มเครือขา่ยสมาคมวิชาชีพ  

1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 368,926 บาท 

2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 594,800 บาท  

3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 13 กิจกรรม งบประมาณ 614,460 บาท 

4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 13 กิจกรรม งบประมาณ 243,400 บาท 

4) กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ  

1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 331,346 บาท 

2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 114,500 บาท  

3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 17 กิจกรรม งบประมาณ 853,075 บาท 

4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 19 กิจกรรม งบประมาณ 61,850 บาท 

5) กลุ่มเครือขา่ยมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  

1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 2,724,626 บาท 

2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 7 กิจกรรม งบประมาณ 2,841,200 บาท 

3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 12 กิจกรรม งบประมาณ 1,989,900 บาท 

4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 13 กิจกรรม งบประมาณ 2,464,700 บาท 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

 

1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

1) ด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน (Learner outcome) 

2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation) 

3) ด้านการบริการวชิาการ (Academic services) 

4) ด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (Arts, culture and Thainess) 

5) ด้านบริหารจัดการ (Management) 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic services 

and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop services 

provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with outstanding universities in 

ASEAN) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system for 

versatility) 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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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 มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มจีติสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มคีุณธรรม จรยิธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เป็น

ประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็น

วังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล

งานทางวชิาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการ

วิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

2.1 นโยบายด้านการสร้างเครือข่าย  

 มหาวิทยาลัยฯมุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนด

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและ

ชุมชน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านอื่นๆในการ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน 

3) ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศกึษาโดยการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ

กับสถานศกึษาในการพัฒนาและผลติครูให้มคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4) สร้างเครือขา่ยความร่วมกับองค์กรหนว่ยงานภายนอกในการให้บริการวชิาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

5) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หนว่ยงานมกีารสร้างความร่วมมอืกับเครือขา่ยตามภารกิจหลักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิดผลผลติที่

เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

2.3.2.1 เครือขา่ยและท้องถิ่นมีสว่นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 

2.3.2.2 มหาวิทยาลัยมีความรว่มมอืกับเครือขา่ยและท้องถิ่นที่หลากหลาย 

2.3.2.3 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ 

2.3.2.4 มหาวทิยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ ผูป้ระกอบการ ศษิย์เก่า และตา่งประเทศ 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย เป้าหมาย ร้อยละ 100 

2. จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัย เป้าหมาย 5 เครือขา่ย 

3. ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมือในประเทศที่มกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย ร้อยละ 75 
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4. ร้อยละของเครือขา่ยต่างประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย เป้าหมาย ร้อยละ 65 

5. ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรว่มมอืกับเครือขา่ย  

เป้าหมาย ระดับความส าเร็จ 5 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือขา่ย ตามข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานในปีที่ผ่าน

มา พร้อมก าหนดกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้

สอดคล้องหรอืเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัย และเสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณาอนุมัติ  

5. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

6. จัดประชุมทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปี

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

ความสัมพันธ์กับเครือขา่ย  

7. สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12 เดือน  

8. จัดเก็บหลักฐาน และรายงานผลการด าเนนิงาน จัดส่งมหาวิทยาลัยตรวจสอบ  
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2.5 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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 โครงการสร้าง

ความสัมพันธ์

ท่ีดกีับศิษยเ์ก่า 

 1. เพื่อให้ศษิยเ์ก่ามสี่วน

ร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ท่ีดรีะหว่างศิษยเ์ก่ากับ

มหาวทิยาลัย 

1.รอ้ยละของ

เครอืข่ายที่มี

ผลผลิตที่เปน็

ประโยชน์ตอ่

มหาวิทยาลยั 

20 100 100 100 100  ศษิยเ์ก่า 

50
,0

00
 

35
0,

00
0 

36
0,

00
0 

32
0,

00
0 

 3
20

,0
00

 กองพัฒนา

นักศกึษา 

2.จ านวน

เครอืข่ายที่มีส่วน

รว่มในการพัฒนา

มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 1 1 1 
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5) กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

2 โครงการ

ความร่วมมอื

กับ

มหาวทิยาลัย

ตา่งประเทศ 

1. เพื่อท าความรว่มมือกับ

เครอืขา่ยเพื่อการต่อยอด

การพัฒนาการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ท่ีดกีับมหาวิทยาลัย

ตา่งประเทศเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ และการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

1.จ านวน

เครอืข่ายที่มีส่วน

รว่มในการพัฒนา

มหาวิทยาลยั 

- - 1 1 1 มหาวทิยาลั

ยใน

ตา่งประเทศ 

- - 

1,0
00

,0
00

 

1,0
00

,0
00

 

1,0
00

,0
00

 กองพัฒนา

นักศกึษา 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) กลุ่มเครอืขา่ยศิษย์เก่า 

1 กจิกรรมประชุม

คณะกรรมการเครอืข่าย

ศิษย์เกา่มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนนัทา 

1. เพื่อให้เครือข่ายมสี่วนร่วมใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. เพือ่สรา้งความสมัพันธ์ที่ดี

ระหว่างเครอืข่ายกับ

มหาวิทยาลยั 

จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนรว่ม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1 เครอืข่ายศิษย์เกา่ ไตรมาสละ 1 

คร้ัง 

40,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2 กจิกรรมสายสมัพันธ์

ศิษย์เกา่ คร้ังที่ 2 

1. เพื่อให้เครือข่ายมสี่วนร่วมใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. เพือ่สรา้งความสมัพันธ์ที่ดี

ระหว่างเครอืข่ายกับ

มหาวิทยาลยั 

1.จ านวนเงินระดมทนุ 250,000 เครอืข่ายศิษย์เกา่ ก.พ.- เม.ย.

2561 

320,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 2.จ านวนศิษย์เกา่ที่เข้า

รว่มงาน 

500 คน 

5) กลุ่มเครอืข่ายมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

1 โครงการท าความร่วมมอื

กับ มหาวิทยาลยัใน
ต่างประเทศ 

1. เพื่อท าความร่วมมือกับ

เครอืข่ายเพื่อการต่อยอดการ

พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

2. เพือ่สรา้งความสมัพันธ์ที่ดกีับ

มหาวิทยาลยัตา่งประเทศเพือ่

การประชาสัมพันธ์ และการ

พัฒนามหาวิทยาลยั 

จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนรว่ม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1 -Indiana State 

University  หรือ 

- Ho Chi Minh 

City Open 

University 

(HCMCOU) 

ม.ค.-ก.ค.62 1,000,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 
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ระดับคณะ วิทยาลัย 
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2.5.3 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 โครงการความ

ร่วมมอืเพื่อการ

พัฒนาเครือข่าย 

ศษิยเ์ก่า 

เพื่อให้ศิษยเ์ก่าร่วมก าหนด

นโยบายและแนวทางการ

จัดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีด ี

จ านวนศษิยเ์ก่าที่

เข้ามามสี่วนร่วมใน

การพัฒนา

เครอืขา่ย 

50 

 

 

 

50 

 

 

70 

 

70 

 

 

80 

 

ศษิยเ์ก่า - 

40
,0

00
 

80
,0

00
 

80
,0

00
 

80
,0

00
 คณะครุ

ศาสตร์ 

2 โครงการสร้าง

ความสัมพันธ์

ระหว่างศิษยเ์ก่า

และศษิยปั์จจุบัน 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

  

1.เพื่อให้ศิษยเ์ก่า ศษิย์

ปัจจุบันได้เพิ่มพูนความรู้

ความสามารถเพื่อน าไป

พัฒนาตนเอง พัฒนาสู่

ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติอยา่งต่อเนื่อง 

2.เพื่อให้ศิษยเ์ก่าได้กลับมา

คณะฯ และเป็นตัวอยา่งที่ดี

ให้กับรุ่นนอ้งในการ

พัฒนาการเรียน การวจิัย  

3.เพื่อสร้างความรัก ความ

สามัคคีระหว่างศิษยเ์ก่า 

และศษิยปั์จจุบัน 

 

1. ระดับความพงึ

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของคณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

3.55 

 

 

 

 

3.55 

 

 

 

 

3.60 

 

 

 

 

3.60 

 

 

 

 

3.60 

 

 

 

 

 บุคลากร 

นักศกึษา 

และศษิย์

เก่า 

  

15
0,
00

0 

15
0,
00

0 

15
0,
00

0 

15
0,
00

0 

15
0,
00

0   คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของศษิย์

เก่าที่เข้ามามสี่วน

ร่วมกิจกรรมใน

คณะ 

 

60 60 60 65 65 
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3 กิจกรรมผูก

สัมพันธ์ศิษยเ์ก่า  

  

1.เพื่อให้ศิษยเ์ก่ามีสว่นร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2.เพื่อระดมทุนการศึกษา

จากศษิยเ์ก่าและน ามา

มอบให้แกน่ักศกึษา 

1.ระดับความพงึ

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

≥3.5

1 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

≥3.51 นักศกึษา/

ศษิยเ์ก่า/

ภาคส่วน 

  

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
    คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2.จ านวน

ทุนการศึกษาจาก

ศษิยเ์ก่า 

 ≥2  ≥2  ≥2  ≥2  ≥2 

3.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

4 โครงการคืนสู่

เหยา้ คณะ

วทิยาการจัดการ 

เพื่อสง่เสริมศษิยเ์ก่า ศษิย์

ปัจจุบัน ของคณะ

วทิยาการจัดการ ให้มี

ความสัมพันธ์ท่ีดตีอ่คณะ

วทิยาการจัดการ และ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา  

1. จ านวนเครอืข่าย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาคณะ

วทิยาการจัดการ 

1 

เครอื

ข่าย 

1 

เครอื

ข่าย 

1 

เครอื

ข่าย 

1 

เครอื

ข่าย 

1 

เครอื

ข่าย 

1.เครอืขา่ย 

ศษิยเ์ก่า 

2. บุคลากร

ของคณะ 

3.นักศกึษา 

ไม
ใ่ช
ง้บ

ปร
ะม

าณ
 

ไม
ใ่ช
ง้บ

ปร
ะม

าณ
 

15
,0
00

 

15
,3
00

 

15
,6
06

 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่คณะ

วทิยาการจัดการ 

ร้อย

ละ    

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

3. จ านวน

ทุนการศึกษาที่

มอบให้กับ

นักศกึษาปัจจุบัน 

1 ทุน 

 

 

 

1 ทุน 

 

 

 

1 ทุน 

 

 

 

1 ทุน 

 

 

 

1 ทุน 
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4. รอ้ยละศษิยเ์ก่า 

ศษิยปั์จจุบัน ของ

คณะวิทยาการ

จัดการ มี

ความสัมพันธ์ท่ีดี

ตอ่คณะวิทยาการ

จัดการ และ

มหาวทิยาลัย 

ร้อย

ละ85 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ85 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

5 โครงการ

เครอืขา่ยศิษยเ์ก่า

คณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

สัมพันธ์ 

เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์

ท่ีดแีละเป็นการระดมทุน

จากศษิยเ์ก่า 

จ านวนทุนท่ีได้รับ

จากการด าเนินงาน 

1 1 1 1 1 ศษิยเ์ก่า 

 20
,0

00
 

20
,0

00
 

20
,0

00
 

20
,0

00
 

 2
0,

00
0   คณะ

วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีระดับความพึง

พอใจผู้เข้าร่วม

โครงการ 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

6 โครงการพัฒนา

ปรับปรุง

ฐานขอ้มูล

เครอืขา่ยในการ

บริหารจัดการ 

  

เพื่อจัดกิจกรรมให้กับศิษย์

เก่าได้แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นร่วมกับนักศึกษา 

เพื่อน ามาพัฒนากิจกรรม 

ห รื อ  ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม

ร่ ว ม มื อ ต่ า ง ๆ  ท่ี เ ป็ น

ประโยชน์ในการน าพัฒนา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใน

การจัดกิจกรรม 

 

1. ระดับ

ความส าเร็จของ

กระบวนการ/กลไก

ในการแสวงหา

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย  

5 5 5 5 5 ศษิยเ์ก่า  

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

 1
0,
00

0   คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 

2.ร้อยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

100 100 100 100 100 
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7 โครงการคืนสู่

เหยา้ ศษิยเ์ก่า

สัมพันธ์ 

1. เพื่อเป็นการสร้างความ

รัก ความผกูพันของศษิย์

เก่าต่อวทิยาลัย 

2. เพื่อจัดหาทุนการศึกษา

และพัฒนาองค์กร 

(วทิยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ) 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่นอ้ย

กว่า 150 คน 

150 

 

150 

 

150 

 

150 

 

200 

 

1.ศษิยเ์ก่า 

2.นักศกึษา 

3.บุคลากร 

30
,0
00

 

30
,0
00

 

50
,0
00

 

50
,0
00

 

50
,0
00

 วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

2. มีการระดมทุน

จากศษิยเ์ก่า และ

น าไปใชเ้ป็น

ทุนการศึกษา หรือ

ใชใ้นดา้นวชิาการ 

หรือวชิาชีพของ

วทิยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

 

1 ทุน 

 

 

 

 

1 ทุน 

 

1 ทุน 

 

1 ทุน 

 

2 ทุน 

8  กิจกรรมสาน

สัมพันธ์กับศษิย์

เก่า 

1. เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้เครอืขา่ยมี

ส่วนในการพฒันาและเกิด

ผลผลิตท่ีเป็นประโยชนก์ับ

มหาวทิยาลัยอย่างเป็น

รูปธรรม 

1. จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

(จ านวน) 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 ศษิยเ์ก่า 

33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

  วทิยาลัย

นานาชาต ิ

2. รอ้ยละของ

กิจกรรมท่ี

เครอืขา่ยมสี่วน

ร่วม 

50 60 70 80 90 
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9 โครงการประชุม

คณะกรรมการ

เครอืขา่ยศิษยเ์ก่า 

1.เพื่อให้เครอืขา่ยมสี่วน

ร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างศิษยเ์ก่าและ

ศษิยปั์จจุบัน 

ร้อยละของ

เครอืขา่ยท่ีมีสว่น

ร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

80 80 80 80 80 ศษิยเ์ก่า

วทิยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

13
0,

00
0 

30
,0
00

 

30
,0

00
 

50
,0

00
 

 6
0,

00
0 วทิยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

10 โครงการจัด

อบรมเพิ่มพูน

ทักษะทางวิชาชพี

ถ่ายทอดองค์

ความรู้สูศ่ษิยเ์ก่า 

1.เพื่อให้เครอืขา่ยมสี่วน

ร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างศิษยเ์ก่าและ

ศษิยปั์จจุบัน 

ร้อยละของ

เครอืขา่ยท่ีมีสว่น

ร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

80 80 80 80 80 ศษิยเ์ก่า

วทิยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

- - - - - วทิยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

11 โครงการจัดการ

อย่างมอือาชพี  

 

1.เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์

เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาวิทยาลัย 

1.จ านวนศษิยเ์ก่าที่

เข้ามามสี่วนร่วม 

 

5 5 5 5 5 ศษิยเ์ก่า 

 20
,0

00
 

20
,0

00
 

20
,0

00
 

30
,0

00
 

40
,0

00
 วทิยาลัยโลจิ

สตกิส์และซัพ

พลายเชน 

12 โครงการศษิยเ์ก่า 

SISA 

เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

ให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ การมสี่วนใน

การพฒันาและเกิดผลผลิต

ท่ีเป็นประโยชนข์องกลุม่

เครอืขา่ยอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

จ านวนเครอืขา่ยท่ี

มสี่วนร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

 

5 5 5 5 5 ศษิยเ์ก่า 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

11
0,
00

0 วทิยาลัย

ภาพยนตร์ฯ 
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2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน 

1. โครงการ 

ความร่วมมอื 

เพื่อพัฒนาชุมชน 

เพื่อการส่งเสริมให้เกิด

กิจกรรมการมีสว่นร่วมกับ

ชุมชนท้ังในและตา่งพื้นท่ี

บริการ 

จ านวนชุมชนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม 

1 1 1 1 1  1 ชุมชน - 

35
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
  คณะครุ

ศาสตร์ 

2 โครงการสร้าง

ประโยชนจ์าก

ขยะเหลอืใชเ้พื่อ

สร้างรายได้แก่

ครัวเรือนหรือ

ชุมชน 

เพื่อสอนการประดิษฐ์ขยะ

เหลอืใชใ้ห้มีมูลค่าเพื่อเสริม

รายได้ให้แกค่รัวเรือนหรือ

ชุมชน 

 1. จ านวนแหลง่

ชุมชนท่ีได้รับการ

พัฒนา 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1  ชุมชน 

บุคลากร

และ 

นักศกึษา  

  

56
0,
00

0 

56
0,
00

0 

56
0,
00

0 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละนักศกึษา

ท่ีได้พัฒนาความรู้

ในการเรียนรู้จาก

กลุ่มชุมชน 

80 80 85 85 85 

3 กิจกรรมเพิ่ม

จ านวนองค์

ความรู้ในแหลง่

เรียนรู้ 

เพื่อเป็นศูนยก์ลางแห่งการ

เรียนรู้และบริการวิชาการ

ในชุมชน และสามารถน า

องคค์วามรู้มาปรับใชใ้น

การเรียนการสอน 

  

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

≥3.5

1 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

≥3.51  ชุมชน 

  10
,0

00
 

10
,0

00
 

10
,0

00
 

10
,0

00
 

10
,0

00
    คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2.จ านวนแหลง่

เรียนรู้ท่ีเกิด

ประโยชนต์อ่มหา

ลัย 

 ≥1  ≥1  ≥1  ≥1  ≥1 
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3.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

4 โครงการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้องค์

ความรู้ดา้น

บริหารจัดการ    

เพื่อให้บุคลากรคณะ

วทิยาการจัดการ ได้เรียนรู้

องคค์วามรู้จากชุมชน 

 

1. จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาคณะ

วทิยาการจัดการ 

1 

เครอื

ข่าย 

1 

เครอื

ข่าย 

 

1 

เครอื

ข่าย 

 

1 

เครอื

ข่าย 

 

1 

เครอื

ข่าย 

1. ชุมชน 

2. อาจารย ์

3. บุคลากร

ของคณะฯ 

3,
50

0 

ไม
ใ่ช
ง้บ

ปร
ะม

าณ
  

18
,0
00

 

18
,3
60

 

18
,7
27

 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่คณะ

วทิยาการจัดการ 

 ร้อย

ละ 

100 

 

  ร้อย

ละ 

100 

 

  ร้อย

ละ 

100 

 

 ร้อย

ละ 

100 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

3. รอ้ยละบุคลากร

คณะวิทยาการ

จัดการ ได้มีการ

เรียนรู้องค์ความรู้

จากชุมชน 

 

 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

ร้อย

ละ 

85 
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5  โครงการ

ส่งเสริมการคัด

แยกและเพิ่ม

มูลค่าวัสดุรี

ไซเคิลสู่การเป็น

ธนาคารวัสดุรี

ไซเคิล 

  

 1.เพื่อจัดอบรมให้ความรู้

แก่ชุมชนในการคัดแยกขยะ

เพื่อน าไปสู่การจัดตั้ง

ธนาคารขยะในชุมชน 

2.เพื่ออบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนในการเพิ่มมูลคา่

วัสดุรีไซเคิล 

3. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้า

ร่วมได้น าความรู้เร่ืองการ

คัดแยกขยะและการเพิ่ม

มูลค่าวัสดุรีไซเคิลไปใช้

ปฏบัิตไิด้จริง  

1.จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย 

ละ 

80 

ร้อย 

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย 

ละ 

80 

ชุมชน 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
   คณะ

วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

2.ความพงึพอใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

6 โครงการความ

ร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย

ภายในประเทศ 

  

เพื่อให้เกิดความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยท่ีคณะศลิปกรรม

ศาสตร์ ได้ท าความรว่มมือ

ทางวิชาการ ในปี

การศึกษา 2560 และจัด

กิจกรรมตามขอ้ตกลง

ร่วมกับชุมชน 

  

1. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

100 100 100 100 100 นักศกึษา 

50 คน 10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

 1
0,
00

0   คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 

2. จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 
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7 โครงการ

ถ่ายทอดความรู้

สู่ชุมชน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

งานวจิัยให้เกิดประโยชน์

กับชุมชน  

2. เพื่อให้นักศึกษาและ

บุคลากรได้รับได้รับความรู้

และความเข้าใจ 

1. ร้อยละของ

ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

1. ชุมชน 

2. นักศกึษา 

30
,0
00

 

30
,0
00

 

20
,0
00

 

20
,0
00

 

20
,0
00

 

วทิยาลัย

นวัตกรรมการ 

2. ร้อยละของ

ความรู้และความ

เข้าใจของ

ผู้รับบริการ 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3. รอ้ยละของการ

น าองคค์วามรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

85 

 

85 

 

85 

 

85 

 

85 

 

8 กิจกรรมสาน

สัมพันธ์กับชุมชน 

 1. เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้เครอืขา่ยมี

ส่วนในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตท่ีเป็นประโยชนก์ับ

มหาวทิยาลัยอย่างเป็น

รูปธรรม 

1. จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

(จ านวน) 

2. รอ้ยละของ

กิจกรรมท่ี

เครอืขา่ยมสี่วน

ร่วม 

1 

 

 

 

 

 

 

50 

1 

 

 

 

 

 

 

60 

1 

 

 

 

 

 

 

70 

1 

 

 

 

 

 

 

80 

1 

 

 

 

 

 

 

90 

 สมาคม

วชิาชีพ 33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

  วทิยาลัย

นานาชาต ิ
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9 โครงการ

ถ่ายทอดความรู้ 

เพิ่มรายได้ ขยาย

ชอ่งทางจ าหนา่ย

สู่ชุมชน 

จ.สมุทรสงคราม 

1.เพื่อให้เครอืขา่ยมสีว่น

ร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

 

ระดับความส าเร็จ

ของกระบวนการ/

กลไกในการสร้าง

ความสัมพันธ์และ

เชื่อมโยงกับ

เครอืขา่ย 

5 5 5 5 5 ชุมชน 

50
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
 

50
,0

00
 

 6
0,

00
0 วทิยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

10 กิจกรรมพัฒนา

องคค์วามรู้ดา้น

สาธารณสุขและ

ด้านส่ิงแวดลอ้ม 

1.เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามสี่วนร่วมในการ

พัฒนาวิทยาลัย 

2.เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

ด้านกายภาพของทาง

วทิยาลัยฯ 

1.จ านวนชุมชนท่ี

เข้ามามสี่วนร่วม 

 

1 1 1 1 1 ชุมชน 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

 5
0,

00
0 วทิยาลัยโลจิ

สตกิส์และซัพ

พลายเชน 

11  โครงการเพิ่ม

จ านวนองค์

ความรู้ในแหลง่

เรียนรู้   

 เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

ให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ การมสี่วนใน

การพัฒนาและเกิดผลผลิต

ท่ีเป็นประโยชนข์องกลุม่

เครอืขา่ยอยา่งเป็นรูปธรรม 

จ านวนเครอืขา่ยท่ี

มสี่วนร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

เป้าหมาย 

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

 

 

 

 

 

5 5 5 5 5 ชุมชน 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

11
0,
00

0 วทิยาลัย

ภาพยนตร์ฯ 
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3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชพี 

1. โครงการความ

ร่วมมอืพัฒนา

วชิาชีพคร ู

เพื่อสง่เสริมการให้เกิด 

กิจกรรมมสี่วนร่วมในการ

พัฒนาวิชาชพีครู 

จ านวนกิจกรรมท่ีมี

ส่วนร่วมกับ

สมาคมวชิาชีพ 

1 1 1 1 1 1 เครอืขา่ย - - 

- -  -  คณะครุ

ศาสตร์ 

2 การท าข้อตกลง

ความร่วมมอืทาง

วชิาการ ระหว่าง 

สาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากร

อาคาร คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

กับสมาคมการ

บริหารทรัพยากร

อาคารแหง่

ประเทศไทย 

1.เพื่อสง่เสริมความรู้ทาง

วชิาการให้กับนักศกึษา 

2.เพื่อประโยชนใ์นการ 

พัฒนาและผลิตบุคลากร

ด้านการบริหารทรัพยากร

อาคาร 

 1. จ านวน

เครอืขา่ยท่ีมีสว่น

ร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1  นักศกึษา - - - - - คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละนักศกึษา

ท่ีได้สง่เสริมหรือ

พัฒนาจากกลุ่ม

เครอืขา่ย 

80 80 85 85 85 

3 กิจกรรมพัฒนา

ภาวะผู้น า

นักศกึษา โดย

กลุ่มเครอืขา่ย

นายร้อยต ารวจ 

 1.เพื่อพัฒนาบุคลกิภาพ 

สร้างภาวะความเป็นผู้น า

ให้กับนักศกึษา 

2.เพื่อฝึกระเบียบวนิัย 

สร้างความอดทน 

3.เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

การท างานเป็นทีม และ

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

 

 

 ≥3.5

1 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

≥3.51 นักศกึษา - - - - -  คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 
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ความสามัคคใีนหมู่คณะ 

4.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

ความรู้ และทักษะที่

สอดคล้องกับมาตรฐาน

วชิาชีพ 

2.ร้อยละของ

นักศกึษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมและได้รับ

การพัฒนา 

 ≥80  ≥80  ≥80  ≥80  ≥80 

3.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

4 กิจกรรมฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพโดย

สมาคมโรงแรม 

เพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้

นักศกึษาได้รับความรู้ และ

ทักษะท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานวชิาชีพ 

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

 ≥3.5

1 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

≥3.51 นักศกึษา - - - - - คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2.จ านวนนักศกึษา

ท่ีเข้าร่วมฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพ 

≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 

3.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

 

 

 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 
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5 โครงการพัฒนา

ศักยภาพดา้น

วชิาชีพแก่

นักศกึษา คณะ

วทิยาการจัดการ 

เพื่อสง่เสริมนักศกึษาได้รับ

การพัฒนาทักษะให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน

วชิาชีพ   

1. จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาคณะ

วทิยาการจัดการ 

1 

เครอื

ข่าย 

 

1 

เครอื

ข่าย 

1 

เครอื

ข่าย 

 

1 

เครอื

ข่าย 

1 

เครอื

ข่าย 

1.สมาคม

วชิาชีพ 

2.บุคลากร

ของคณะฯ 

3นักศกึษา 

 

15
,7
30

 

9,
60

0 

25
,0
00

 

25
,5
00

 

26
,0
10

 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่คณะ

วทิยาการจัดการ 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

3. รอ้ยละของ

นักศกึษาท่ีได้รับ

การพัฒนาทักษะ

ให้สอดคลอ้งกับ

มาตรฐานวชิาชีพ   

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ85 

 

 

6 โครงการขึน้

ทะเบียนเป็น

หนว่ยงานจัด

สอบมาตรฐาน

วชิาชีพให้กับผู้

เป็นแหล่งจัดสอบให้แกผู่้ท่ี

จะขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพี

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยคีวบคุม  

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

≥ 

3.51 

สมาคม

วชิาชีพ 

25
6,

00
0 

25
6,

00
0 

25
6,

00
0 

25
6,

00
0 

25
6,

00
0 คณะ

วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
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ขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพี

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ควบคุม สาขา

การวเิคราะห์

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มด้าน

วทิยาศาสตร์และ

การควบคุม

มลพิษ 

 

 

 

 

 

 

 

2.จ านวนผู้เข้าร่วม

อบรมใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพี

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยคีวบคุม 

10 20 30 40 50 

7 โครงการจัด

กิจกรรมตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมอืของ

เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่น 

เพื่อให้เกิดความทาง

วชิาการระหว่างคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ร่วมมอื

กับสมาคมวิชาชพีท่ี

เกี่ยวข้อง โดยมีการจัด

กิจกรรมให้กับนักศกึษา 

นักศกึษาสามารถน า

ความรู้มาพัฒนาตนเองได ้

1. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

100 100 100 100 100 นักศกึษา 

60 คน 20
,0
00

 

20
,0
00

 

20
,0
00

 

20
,0
00

 

 2
0,
00

0 คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 

2. จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 
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8 โครงการการมี

ส่วนร่วมของ

เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

เพื่อให้เกิดความทาง

วชิาการระหว่างคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ร่วมมอื

กับสมาคมวิชาชพีท่ี

เกี่ยวข้อง โดยมีการจัด

กิจกรรมให้กับนักศกึษา 

นักศกึษาสามารถน า

ความรู้มาพัฒนาตนเองได ้

1. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

100 100 100 100 100 นักศกึษา 

60 คน 20
,0
00

 

20
,0
00

 

20
,0
00

 

20
,0
00

 

 2
0,
00

0 คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 

2. จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

9 โครงการศกึษาดู

งานในสถาน

ประกอบการ 

1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ

การปฏบัิตงิานจรงิใน

สาขาวิชาต่าง ๆ 

2. เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้ ความเข้าใจในการ

ประกอบอาชพี 

1.ร้อยละของความ

พงึพอใจของ

ผู้รับบริการ 

 

2.ร้อยละของ

ความรู้และความ

เข้าใจของ

ผู้รับบริการ 

85 

 

 

 

85 

85 

 

 

 

85 

85 

 

 

 

85 

85 

 

 

 

85 

85 

 

 

 

85 

1.นักศกึษา 

2.บุคลากร 

 

40
,0
00

 

40
,0
00

 

40
,0
00

 

40
,0
00

 

40
,0
00

 วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 
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10  กิจกรรมสาน

สัมพันธ์กับ

สมาคมวชิาชีพ 

1. เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้เครอืขา่ยมี

ส่วนในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตท่ีเป็นประโยชนก์ับ

มหาวทิยาลัย อยา่งเป็น

รูปธรรม 

 1. จ านวน

เครอืขา่ยท่ีมีสว่น

ร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

(จ านวน) 

2. รอ้ยละของ

กิจกรรมท่ี

เครอืขา่ยมสี่วน

ร่วม 

1 

 

 

 

 

50 

1 

 

 

 

 

60 

1 

 

 

 

 

70 

1 

 

 

 

 

80 

1 

 

 

 

 

90 

 สมาคม

วชิาชีพ 33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

  วทิยาลัย

นานาชาต ิ

11 โครงการความ

ร่วมมอืทาง

วชิาการกับ

หนว่ยงานใน

ก ากับสมาคม

วชิาชีพการแพทย์

แผนไทยประยุกต ์

เขตพื้นท่ี

ส านักงาน

สาธารณสุข

จังหวัด

สมุทรสงคราม 

1.เพื่อให้เครอืขา่ยมสี่วน

ร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

มหาวทิยาลัย 

2. เพื่อความร่วมมอืดา้น

การพัฒนาองคค์วามรู้ 

วจิัย บุคลากร ระบบ

บริการ เครอืขา่ยความ

ร่วมมอืทางวิชาชพี 

ร้อยละของ

เครอืขา่ยท่ีมีการ

ด าเนนิการอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

 4.53 ≥ 65 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 85 นักศกึษา 

20
,0

00
 

20
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
 

 5
0,

00
0 วทิยาลัยสห

เวชศาสตร์ 
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12 กิจกรรมพัฒนา

องคค์วามรู้ดา้น

สาธารณสุขและ

ด้านส่ิงแวดลอ้ม 

1.เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามสี่วนร่วมในการ

พัฒนาวิทยาลัย 

2.เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

ด้านกายภาพของทาง

วทิยาลัยฯ 

1.จ านวนชุมชนท่ี

เข้ามามสี่วนร่วม 

 

1 1 1 1 1 ชุมชน 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

 5
0,

00
0 วทิยาลัยโลจิ

สตกิส์และซัพ

พลายเชน 

13 โครงการสหกจิ

ศกึษา ปี

การศึกษา 2561 

 เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

ให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ การมสี่วนใน

การพัฒนาและเกิดผลผลิต

ท่ีเป็นประโยชนข์องกลุม่

เครอืขา่ยอยา่งเป็นรูปธรรม 

ร้อยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

 

 

 100 100 100 100 100 เครอืขา่ย

สมาคม

วชิาชีพ  

30
,0
00

 

30
,0
00

 

30
,0
00

 

30
,0
00

 

 3
0,
00

0 วทิยาลัย

ภาพยนตร์ฯ 

4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ 

1 โครงการ 

ความร่วมมอืการ

ฝึกประสบการณ ์

วชิาชีพคร ู

1. เพื่อการจัดส่งนักศกึษา

เข้าฝึกประสบการณ์

วชิาชีพคร ู

จ านวนนักศกึษาท่ี 300 300 350 350 400  - - - - - คณะครุ

ศาสตร์ 

2 โครงการ

กิจกรรมตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิด

กิจกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืกับเครอืขา่ย

อย่างตอ่เนื่อง 

จ านวนกิจกรรม

ตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอื 

 

 

1 1 1 1 1   - - - - -  คณะครุ

ศาสตร์ 
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3 การท าข้อตกลง

ความร่วมมอืทาง

วชิาการ ระหว่าง

สาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากร

อาคาร คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

กับ 

บริษัท พลัส 

พร็อพเพอร์ตี ้

จ ากัด 

1.เพื่อสง่เสริมความรู้ทาง

วชิาการให้กับนักศกึษา 

2.เพื่อประโยชนใ์นการ

พัฒนาและผลิตบุคลากร

ด้านการบริหารทรัพยากร

อาคาร 

1. จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

นักศกึษาฝึก

ประสบการ

ณ์วิชาชพี 

- - - - - คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละนักศกึษา

ท่ีได้สง่เสริมหรือ

พัฒนาจากกลุ่ม

เครอืขา่ย 

80 80 85 85 85 

4 การท าข้อตกลง

ความร่วมมอืทาง

วชิาการ ระหว่าง

สาขาวิชาการ

1.เพื่อพัฒนางานด้าน

วชิาการและสหกจิศึกษา

ของนักศกึษาหลักสูตร

วทิยาศาสตรบัณฑิต  

1. จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

นักศกึษาฝึก

ประสบการ

ณ์วิชาชพี 

- - - - - คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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บริหารทรัพยากร

อาคาร คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

กับ บริษัท พรอ้ม 

เทคโน เซอร์วิส 

จ ากัด 

2. เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพและ

ประสิทธิภาพของบุคลากร

และส่งเสริมคุณภาพ

บัณฑิต อันก่อให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุดท้ังในเชงิ

วชิาการ 

2. รอ้ยละนักศกึษา

ท่ีได้สง่เสริมหรือ

พัฒนาจากกลุ่ม

เครอืขา่ย 

80 80 85 85 85 

5 โครงการสร้าง

เครอืขา่ยสถานท่ี

ฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ สหกิจ

ศกึษา และผูใ้ช้

บัณฑิต 

1.เพื่อพัฒนางานด้าน

วชิาการและสหกจิศึกษา

ของนักศกึษาหลักสูตร

วทิยาศาสตรบัณฑิต  

2. เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพและ

ประสิทธิภาพของบุคลากร

และส่งเสริมคุณภาพ

บัณฑิต อันก่อให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุดท้ังในเชงิ

วชิาการ 

 1. จ านวน

เครอืขา่ยท่ีมีสว่น

ร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 นักศกึษา

ฝึก

ประสบการ

ณ์วิชาชพี 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

  คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

6 กิจกรรมปัจฉิม

นเิทศ 

1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้

นักศกึษาก่อนการท างาน

เมื่อส าเร็จการศึกษา 

2.เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้

แนวทาง ใ นการพัฒนา

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

 ≥3.5

1 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

≥3.51 นักศกึษาช้ัน

ปีท่ี 4 ท่ีคาด

วา่จ าส าเร็จ

การศึกษา 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 
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ตนเองให้อยู่ ในสังคมได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3.เพื่อให้นักศึกษามีความ

พร้อมในการก้าวสู่วิชาชพี 

2.จ านวน

ผู้ประกอบการท่ี

เข้าเปิดรับสมัคร

งานหรือฝึกอาชีพ 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

3.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

7 โครงการพัฒนา

นักศกึษาให้

พร้อมส าหรับ

การประกอบ

อาชีพในอนาคต 

เพื่อสง่เสริมนักศกึษาให้

ได้รับองคค์วามรู้เกี่ยวกับ

แนวทางการประกอบ

อาชีพ   

1. จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาคณะ

วทิยาการจัดการ 

1 

เครอื

ข่าย 

1 

เครอื

ข่าย 

1 

เครอื

ข่าย 

1 

เครอื

ข่าย 

1 

เครอื

ข่าย 

1.ผู้ประกอบ 

การ 

2.อาจารย์ 

3.นักศกึษา 

13
,0
75

 

ไม
ใ่ช
ง้บ

ปร
ะม

าณ
  

28
,0
00

 

28
,5
60

 

29
,13

1 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่คณะ

วทิยาการจัดการ 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

3. รอ้ยละของ

นักศกึษาท่ีได้รับ

องคค์วามรู้

เกี่ยวกับแนว

ทางการประกอบ

อาชีพ 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ85 
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8 กิจกรรมรับ

นักศกึษา

สาขาวิชา

วทิยาการ

คอมพิวเตอร์เข้า

ฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ 

1. เพื่อส่งเสริมการฝึก

ปฏบัิตงิาน การพัฒนา

ความรู้และเพ่ิมพูนทักษะ

ในการปฏบัิตงิานวจิัยของ

นักศกึษา 

 

จ านวนนักศกึษาท่ี

ได้เข้ารับการฝึก

ปฏบัิตงิานของ

สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

2 3 4 4 4 เครอืขา่ย

ผู้ประกอบก

าร 

- - - - - คณะ

วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย 

9 โครงการพัฒนา

และปรับปรุง

ระบบบริหาร

จัดการเครอืขา่ย 

  

เพื่อให้เกิดความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยท่ีคณะศลิปกรรม

ศาสตร์ ได้ท าความรว่มมือ

ทางวิชาการ ในปี

การศึกษา 2560 และจัด

กิจกรรมตามขอ้ตกลง 

  

 

 

1. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

100 100 100 100 100 นักศกึษา 

40 คน  10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

 1
0,
00

0   คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 

2. จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

10 โครงการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้จาก

ผู้ประกอบการสู่

วทิยาลัย 

1. เพื่อให้นักศกึษาเรียนรู้ใน

สถานประกอบการ

เกี่ยวกับการให้บริการใน

การประกอบอาชีพ 

จ านวนสถาน

ประกอบการ 

1 1 1 2 2 1.นักศกึษา 

2.บุคลากร 

 

- - - - - วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 
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11 กิจกรรมสาน

สัมพันธ์กับสถาน

ประกอบการ 

1. เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้เครอืขา่ยมี

ส่วนในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตท่ีเป็นประโยชนก์ับ

มหาวทิยาลัยอย่างเป็น

รูปธรรม 

 1. จ านวน

เครอืขา่ยท่ีมีสว่น

ร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

(จ านวน) 

2. รอ้ยละของ

กิจกรรมท่ี

เครอืขา่ยมสี่วน

ร่วม 

1 

 

 

 

 

50 

2 

 

 

 

 

60 

2 

 

 

 

 

70 

3 

 

 

 

 

80 

4 

 

 

 

 

90 

สถาน

ประกอบกา

ร 

33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

  วทิยาลัย

นานาชาต ิ

12 โครงการส่งเสริม

ความร่วมมอืทาง

วชิาการ ผลิต

บัณฑิต วิจัย และ

บริการวิชาการ 

กับโรงพยาบาล

สมุทรสาคร 

1.เพื่อให้เครอืขา่ยมสี่วน

ร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

2. เพื่อความร่วมมอืดา้น

การพัฒนาองคค์วามรู้ 

วจิัย บุคลากร ระบบ

บริการ เครอืขา่ยความ

ร่วมมอืทางวิชาชพี 

ร้อยละของ

เครอืขา่ยท่ีมีการ

ด าเนนิการอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

 4.53 ≥ 65 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 85 นักศกึษา 

30
0,

00
0 

20
,0

00
 

20
,0

00
 

30
,0

00
 

50
,0

00
 วทิยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

13 โครงการพัฒนา

ให้ความรู้การ

ตดิตามการขนส่ง

ด้วยระบบ Global 

Positioning 

System (GPS)  

1.เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจของระบบบอกพกิัด

ผ่านดาวเทียม GPS 

 

1.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีเข้ามามสี่วนร่วม 

2.ระดับความรู้

ความเข้าใจเร่ือง

การใช้ระบบการ

ขนสง่ 

2 

 

3.71 

2 

 

3.71 

2 

 

4.00 

2 

 

4.31 

2 

 

4.51 

เครอืขา่ย, 

นักศกึษา 30
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
 

 3
0,

00
0 วทิยาลัยโลจิ

สตกิส์และซัพ

พลายเชน 
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14  โครงการฝึก

ประสบการ

วชิาชีพ ปี

การศึกษา 2561 

 เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

ให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ การมสี่วนใน

การพัฒนาและเกิดผลผลิต

ท่ีเป็นประโยชนข์องกลุม่

เครอืขา่ยอยา่งเป็นรูปธรรม 

ร้อยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

เป้าหมาย  

 100 100 100 100 100 เครอืขา่ย

ผู้ประกอบก

าร  

30
,0
00

 

30
,0
00

 

30
,0
00

 

30
,0
00

 

 3
0,
00

0 วทิยาลัย

ภาพยนตร์ฯ 

5) กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

1. โครงการความ

ร่วมมอืกับ

ตา่งประเทศ 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน

ระหว่างมหาวทิยาลัยท่ีท า

ข้อตกลงร่วมกัน 

ร้อยละความส าเร็จ

ของขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืเครอืข่าย

ตา่งประเทศ 

50 50 50 50 50  - 

30
0,
00

0 

30
0,
00

0 

30
0,
00

0 

30
0,
00

0 คณะครุ

ศาสตร์ 

2 ท าความรว่มมือ

กับ มหาวทิยาลัย 

Chiba University 

(Japan) 

  

 

1. เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้คณะ

ด าเนนิการภายใต้ขอ้ตกลง

ความร่วมมอืดา้น

การศึกษาและวิจัยกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศ 

2. เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้คณะมกีาร

แลกเปลี่ยนบุคลากรและ

นักศกึษากับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

 

1.ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การด าเนนิ

กิจกรรมโครงการ

ภายใตข้้อตกลง

ความร่วมมอืดา้น

การศึกษาและวิจัย 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

90 

 

 

 

บุคลากร 

และ

นักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

  

10
0,
00

0 

10
0,
00

0 

10
0,
00

0 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ระดับความพงึ

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

3.51 3.55 3.60 3.65 3.70 
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3 ท าความร่วมมือ

กับ  

UPM Malaysia  

 

1. เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้คณะ

ด าเนนิการภายใต้ขอ้ตกลง

ความร่วมมอืดา้น

การศึกษาและวิจัยกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศ 

2. เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้คณะมกีาร

แลกเปลี่ยนบุคลากรและ

นักศกึษากับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

 

1.ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การด าเนนิ

กิจกรรมโครงการ

ภายใตข้้อตกลง

ความร่วมมอืดา้น

การศึกษาและวิจัย 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

 

ร้อยละ 

100 

 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

 

บุคลากร 

และ

นักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

  

10
0,
00

0 

10
0,
00

0 

10
0,
00

0 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ระดับความพงึ

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

3.51 3.55 3.60 3.65 3.70 

4 ท าความรว่มมือ

กับ University of 

Malaya ( 

Malaysia) 

 

1. เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้คณะ

ด าเนนิการภายใต้ขอ้ตกลง

ความร่วมมอืดา้น

การศึกษาและวิจัยกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศ 

2. เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้คณะมกีาร

แลกเปลี่ยนบุคลากรและ

นักศกึษากับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

 

1.ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การด าเนนิ

กิจกรรมโครงการ

ภายใตข้้อตกลง

ความร่วมมอืดา้น

การศึกษาและวิจัย 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

90 

 

 

 

บุคลากร 

และ

นักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

  

10
0,
00

0 

10
0,
00

0 

10
0,
00

0 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ระดับความพงึ

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กจิกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

3.51 3.55 3.60 3.65 3.70 
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5 ท าความรว่มมือ 

กับ Wenzao 

Ursuline 

University of 

Languages 

(Taiwan) 

1. เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้คณะ

ด าเนนิการภายใต้ขอ้ตกลง

ความร่วมมอืดา้น

การศึกษาและวิจัยกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศ 

2. เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้คณะมกีาร

แลกเปลี่ยนบุคลากรและ

นักศกึษากับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

 

1.ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การด าเนนิ

กิจกรรมโครงการ

ภายใตข้้อตกลง

ความร่วมมอืดา้น

การศึกษาและวิจัย 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

ร้อย

ละ 

80 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

90 

 

 

 

บุคลากร 

และ

นักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

  

20
0,
00

0 

20
0,
00

0 

20
0,
00

0 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ระดับความพงึ

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

3.51 3.55 3.60 3.65 3.70 

6 กิจกรรมการจัด

การศึกษาส าหรับ

นักศกึษา

มหาวทิยาลัย

นอร์มอลยูนนาน 

1.เพื่อเปิดการเรียนการ

สอนและผลิตบัณฑิตใน

หลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑิต เรียนเป็นภาษาไทย

และได้รับ 2 ปริญญา  จาก

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาและจาก

มหาวทิยาลัยนอร์มอลยูน

นาน 

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

 ≥3.5

1 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

≥3.51 นักศกึษา - - - - - คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมสี่วนร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 



 

 

45 

 

2.เพื่อให้มกีารแลกเปลี่ยน

นักศกึษาของท้ังสอง

มหาวทิยาลัยโดยนักศกึษา

เรียน 2 ปี ท่ีมหาวิทยาลัย

นอร์มอลยูนนานและอกี 2 

ปี เรียนท่ีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

3.สร้างความร่วมมอืและ

แลกเปลี่ยนทางวิชาการ

และการสร้างเครอืขา่ย

ระหว่างประเทศ 

3.จ านวนนักศกึษา

ท่ีได้แลกเปลี่ยน 

≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 

7 กิจกรรมฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพ

ตา่งประเทศ 

เพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้

นักศกึษาได้รับความรู้ และ

ทักษะท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานวชิาชีพ 

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของ

มหาวทิยาลัย 

≥3.5

1 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.5

1 

≥3.51 นักศกึษา - - - - - คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2.จ านวนนักศกึษา

ท่ีเข้าร่วมฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพตา่งประเทศ 

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 

3.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 
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8 กิจกรรมสง่

นักศกึษา

แลกเปลี่ยนภาษา

และวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น 

1.เพื่อสง่เสริมความร่วมมอื

ทางวิชาการระหว่าง

มหาวทิยาลัยกับ

มหาวทิยาลัยตา่งประเทศ 

2.เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

การเรียนรู้ทางวิชาการ 

ภาษา และวัฒนธรรม 

 

1.จ านวนนักศกึษา

ท่ีไปแลกเปลี่ยน

การเรียนรู้ทาง

วชิาการ ภาษา 

และวัฒนธรรม 

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 นักศกึษา - - - - - คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

9 โครงการอบรม

ระยะสั้น ตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมอืระหวา่ง

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

กับ Dong Ah 

Institute of 

Media and Art 

ประเทศ

สาธารณรัฐ

เกาหลี 

1. เพื่อให้นักศกึษาได้มี

โอกาสในการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ ด้านการ

อบรมดา้นการผลิตสื่อ

บันเทิงในตา่งประเทศ 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝกึ

ทักษะการใชภ้าษาที่สอง

ในการปฏบัิตงิานกับ

บุคลากรตา่งชาต ิ

3. เพื่อให้นักศึกษาเกดิแรง

บันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อ

บันเทิงแบบข้ามวัฒนธรรม 

1. จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาคณะ

วทิยาการจัดการ 

1 

เครอื

ข่าย 

 

1 

เครอื

ข่าย 

1 

เครอื

ข่าย 

1 

เครอื

ข่าย 

 1 

เครอื

ข่าย 

1.เครอืขา่ย

มหาวทิยา 

ลัยต่าง 

ประเทศ 

2.นักศกึษา 

 

1,0
00

,0
00

 

1,0
00

,0
00

 

2,
20

0,
00

0 

2,
24

4,
00

0 

2,
28

8,
88

0 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่คณะ

วทิยาการจัดการ 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

 

ร้อย

ละ 

100 

 

3. จ านวนนกัศกึษา

กลุ่มสาขาวิชา

นเิทศศาสตร์

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

15 

คน 

 

15 

คน 

 

15 

คน 

 

15 

คน 

 

15 

คน 
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10 โครงการ ความ

ร่วมมอื ทางวิจัย

และวิชาการ  กับ 

ม.ต่างประเทศ 

1. สรา้งความรว่มมือทาง

วจิัยและวชิาการ ตลอดจน

การแลกเปลี่ยนนักศกึษา

และบุคลากร 

จ านวนนักศกึษาท่ี

ได้แลกเปลี่ยน 

2 2 2 2 2 เครอืขา่ย

มหาวทิยาลั

ย

ตา่งประเทศ 

30
0,

00
0 

30
0,

00
0 

30
0,

00
0 

30
0,

00
0 

30
0,

00
0 คณะ

วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

11 โครงการความม

ร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

เพื่อให้เกิดความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศท่ี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้

ท าความรว่มมือทาง

วชิาการ และจัดกิจกรรม

ตามขอ้ตกลงท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่การพัฒนา

นักศกึษาและมหาวทิยาลัย 

1. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

100 100 100 100 100 นักศกึษา 

30 คน 

34
0,
00

0 

13
0,
00

0 

10
0,
00

0 

10
0,
00

0 

10
0,
00

0 คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 

2. จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

12 โครงการร่วมจัด

กิจกรรมทาง

วชิาการร่วมกับ

เครอืขา่ย

(Chihlee 

University of 

Technology) 

เพื่อให้เกิดกิจกรรมความ

ร่วมมอืทางวิชาการหรือ

งานวจิัยกับเครอืขา่ย 

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีเข้าร่วม

โครงการทาง

วชิาการ 

ร้อย

ละ 

≥ 40 

 

ร้อย

ละ 

≥ 40 

ร้อย

ละ 

≥ 40 

 

 

ร้อย

ละ 

≥ 40 

 

ร้อย

ละ 

≥ 40 

 

(Chihlee 

University 

of 

Technology) 

300,000 

300,000 

300,000 

300,000 

300,000 

วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 
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13 กิจกรรมสาน

สัมพันธ์กับ

สถาบันการศึกษ

าต่างประเทศ 

1. เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้เครอืขา่ยมี

ส่วนในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตท่ีเป็นประโยชนก์ับ

มหาวทิยาลัยอย่างเป็น

รูปธรรม 

 1. จ านวน

เครอืขา่ยท่ีมีสว่น

ร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

(จ านวน) 

2. รอ้ยละของ

กิจกรรมท่ี

เครอืขา่ยมสี่วน

ร่วม 

1 

 

 

 

 

50 

3 

 

 

 

 

60 

6 

 

 

 

 

70 

10 

 

 

 

 

80 

15 

 

 

 

 

90 

 สมาคม

วชิาชีพ 33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

 

33
,6
00

  วทิยาลัย

นานาชาต ิ

14 โครงการความ

ร่วมมอืทาง

วชิาการและ

ศลิปวัฒนธรรม

กับวิทยาลัย

ชุมชนเหวิ่นล า 

สาธารณรัฐ

สังคมนยิม

เวยีดนาม 

1.เพื่อให้เครอืขา่ยมสี่วน

ร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

2. เพื่อขยายความร่วมมอื

ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ 

วจิัย บุคลากร ระบบ

บริการ เครอืขา่ย

มหาวทิยาลัยตา่งประเทศ 

ร้อยละของ

เครอืขา่ยท่ีมีการ

จัดกิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

 4.53 ≥ 65 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 85 นักศกึษา/

อาจารย์ 

50
0,

00
0 

20
0,

00
0 

20
0,

00
0 

50
0,

00
0 

50
0,

00
0 วทิยาลัยสห

เวชศาสตร์ 



 

 

49 

 

15 โครงการความ

ร่วมมอืทาง

วชิาการและ

ศลิปวัฒนธรรม

กับมหาวิทยาลัย

การแพทยแ์ผน

จีนเทียนจิน 

1.เพื่อให้เครอืขา่ยมสี่วน

ร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

2. เพื่อขยายความร่วมมอื

ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ 

วจิัย บุคลากร ระบบ

บริการ เครอืขา่ย

มหาวทิยาลัยตา่งประเทศ 

ร้อยละของ

เครอืขา่ยท่ีมีการ

จัดกิจกรรมร่วมกับ

มหาวทิยาลัย 

 4.53 ≥ 65 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 85 นักศกึษา/

อาจารย์ 

- - - - - วทิยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

16 กิจกรรม

แลกเปลี่ยน

อาจารย์ผู้สอน

ระหว่าง 2 

มหาวทิยาลัย 

1 .  เ พื่ อ ร่ ว มกั น ใ น ก า ร

พัฒนานักศึกษาระหว่าง 2 

มหาวทิยาลัย 

1.จ านวนอาจารย์ท่ี

ได้แลกเปลี่ยน 

2 2 2 2 2 อาจารย์ท่ี

แลกเปลี่ยน 

30
0,

00
0 

30
0,

00
0 

30
0,

00
0 

30
0,

00
0 

30
0,

00
0 วทิยาลัยโลจิ

สตกิส์และซัพ

พลายเชน 

17 มหาวทิยาลัย 

เฉิงตู, ประเทศ 

สาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

 

 เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

ให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ การมสี่วนใน

การพัฒนาและเกิดผลผลิต

ท่ีเป็นประโยชนข์องกลุม่

เครอืขา่ยอยา่งเป็นรูปธรรม 

จ านวนเครอืขา่ยท่ี

มสี่วนร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

เป้าหมาย 

หนว่ยงานจัดการ

ศกึษา 

5 5 5 5 5 เครอืขา่ย

มหาวทิยาลั

ย

ตา่งประเทศ 

50
,0
00

 

50
,0
00

 

50
,0
00

 

50
,0
00

 

15
0,
00

0 วทิยาลัย

ภาพยนตร์ฯ 

 

 



 

 

50 

 

2.5.4 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า 

1 โครงการความ

ร่วมมอืเพื่อการ

พัฒนาเครือข่าย 

ศษิยเ์ก่า:โครงการ

จัดงานคืนสู่เหยา้ 

ชาวครุศาสตร์ 

ครัง้ท่ี 1 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดแีละระดมทุนจาก

ศษิยเ์ก่า 

1.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา  

คณะครุศาสตร์ 

1 เครอืขา่ย 

 

 

ศษิยเ์ก่า เมษายน 62 

 

80,000 คณะครุศาสตร์ 

2.จ านวนทุน 1 ทุน 

2 โครงการสร้าง

ความสัมพันธ์

ระหว่างศิษยเ์ก่า

และศษิยปั์จจุบัน 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1.เพื่อให้ศิษยเ์ก่า ศษิยปั์จจุบันได้เพิ่มพูนความรู้

ความสามารถเพื่อน าไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสู่

ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยา่งต่อเนื่อง 

2.เพื่อให้ศิษยเ์ก่าได้กลับมาคณะฯ และเป็น

ตัวอยา่งที่ดีให้กับรุ่นนอ้งในการพัฒนาการ

เรียน การวจิัย  

3.เพื่อสร้างความรัก ความสามคัคีระหว่างศิษย์

เก่า และศษิยปั์จจุบัน 

1. ระดับความพงึพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

3.51 

 

 

 

 

อาจารย์ บุคลากร 

ศษิยก์่า และศษิย์

ปัจจุบัน 

ตุลาคม 2561 

– กันยายน 

2562 

150,000  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของศษิยเ์ก่า

ท่ีเข้ามามสี่วนร่วม

กิจกรรมในคณะ 

60 

3 กิจกรรมผูกสัมพันธ์

ศษิยเ์ก่า  

  

 1.เพื่อให้ศิษยเ์ก่ามีสว่นร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

2.เพื่อระดมทุนการศึกษาจากศิษยเ์ก่าและ

น ามามอบให้แกนักศกึษา 

1.ระดับความพึงพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของมหาวิทยาลยั 

≥3.51 นักศกึษา/ศษิยเ์ก่า/

ภาคส่วน 

ตุลาคม 2561 

– สิงหาคม 

2562 

50,000 คณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
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2.จ านวนทุนการศึกษา

จากศษิยเ์ก่า 

≥2 

3จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 

4 โครงการคืนสู่เหยา้ 

คณะวิทยาการ

จัดการ  

เพื่อสง่เสริมศษิยเ์ก่า ศษิยปั์จจุบัน ของคณะ

วทิยาการจัดการ ให้มีความสัมพันธ์ท่ีดตีอ่คณะ

วทิยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา   

1. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ 

1 เครอืขา่ย 

 

1.เครอืขา่ย 

ศษิยเ์ก่า 

2. บุคลากรของ

คณะ 

3. นักศกึษา 

17 

พฤศจิกายน 

2561  

15,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมีผลผลิตท่ี

เป็นประโยชนต์อ่คณะ

วทิยาการจัดการ 

ร้อยละ 100 

 

3. จ านวน

ทุนการศึกษาที่มอบ

ให้กับนักศกึษาปัจจุบัน 

1 ทุน 

4. รอ้ยละศษิยเ์ก่า 

ศษิยปั์จจุบัน ของคณะ

วทิยาการจัดการ มี

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ

คณะวิทยาการจัดการ 

และมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

ร้อยละ 85 
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5 โครงการพัฒนา

ปรับปรุงฐานขอ้มูล

เครอืขา่ยในการ

บริหารจัดการ 

  

เพื่อจัดกิจกรรมให้กับศิษยเ์ก่าได้แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นร่วมกับนักศกึษา เพื่อน ามาพัฒนา

กิจกรรม หรือ การสร้างความร่วมมอืต่างๆ ท่ี

เป็นประโยชนใ์นการน าพัฒนาคณะศลิปกรรม

ศาสตร์ ในการจัดกิจกรรม 

1.ระดับความส าเร็จ

ของกระบวนการ/

กลไกในการแสวงหา

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย  

5 ศษิยเ์ก่า 10 คน ตุลาคม 

2561-

มถิุนายน 

2562 

20,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

2.ร้อยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

100 

6 โครงการเครอืขา่ย

ศษิยเ์ก่าคณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสีัมพันธ์ 

เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์ท่ีดแีละเป็นการ

ระดมทุนจากศิษยเ์ก่า 

จ านวนทุนท่ีได้รับจาก

การด าเนนิงาน 

1 ทุน ศษิยเ์ก่าคณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ม.ีค. –พ.ค. 

62 

10,000 คณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

7 โครงการคืนสู่เหยา้ 

ศษิยเ์ก่าสัมพันธ์  

1. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความผูกพันของ

ศษิยเ์ก่าต่อวทิยาลัย 

2. เพื่อจัดหาทุนการศึกษาและพัฒนาองค์กร 

(วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 

150 คน 

150 

 

 

1.ศษิยเ์ก่า 

2.นักศกึษา 

3.บุคคลากรของ

วทิยาลัย 

ม.ิย.-ก.ย.62 50,000 วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

2. มีการระดมทุนจาก

ศษิยเ์ก่า และน าไปใช้

เป็นทุนการศึกษา หรือ

ใชใ้นดา้นวชิาการ หรือ

วชิาชีพของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการ

จัดการ 

1 ทุน 
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8 กิจกรรมสาน

สัมพันธ์กับศษิยเ์ก่า 

1. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายมีสว่น

ในการพัฒนาและเกิดผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์

กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

 

1.ร้อยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย 

100 

 

 

 

ศษิยเ์ก่า ไตรมาสท่ี 2 

ม.ค. – ม.ีค.

62 

ไตรมาสท่ี 3 

เม.ย. – ม.ิย. 

62 

2,000 วทิยาลัย

นานาชาต ิ

2. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

วทิยาลัยนานาชาติ 

1 

9 โครงการประชุม

คณะกรรมการ

เครอืขา่ยศิษยเ์ก่า 

 

1. เพื่อหารือและรับฟังขอ้คดิเห็นของศษิยเ์ก่า 

และน าไปพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. เพื่อสง่เสริมให้ศิษยเ์ก่ามีสว่นร่วมในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

จ านวนศษิยเ์ก่าที่เข้า

มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรม 

4 คน ศษิยเ์ก่า ตุลาคม 2561 10,000 วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

10 โครงการอบรม

เพิ่มพูนทักษะทาง

วชิาชีพ “วชิาชีพดี 

เพื่อพ่ีและน้อง” 

1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชพี และถ่ายทอด

องคค์วามรู้จากศิษยเ์ก่าสู่ศิษยปั์จจุบัน 

2. เพื่อสร้างเสริมองคค์วามรู้ให้แก่ศิษยเ์ก่า 

3. เพื่อสง่เสริมให้ศิษยเ์ก่ามีสว่นร่วมในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1.จ านวนศษิยเ์ก่าที่เข้า

มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรม 

2 คน ศษิยเ์ก่า ตุลาคม 2561 20,000 วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2.ระดับความรู้ความ

เข้าใจ 

≥ 3.51 

11 โครงการจัดการ

อย่างมอือาชพี  

 

1.เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยเ์ก่าเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาวทิยาลัย 

จ านวนศษิยเ์ก่าที่เข้า

มามีส่วนร่วม 

 

5 ศษิยเ์ก่า 

 

1-30 

พฤศจิกายน 

2561 

20,000 วทิยาลัยโลจิ

สตกิส์และซัพ

พลายเชน 

12 โครงการศษิยเ์ก่า 

SISA 

เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ การมสี่วนในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตท่ีเป็นประโยชนข์องกลุม่เครอืขา่ยอยา่ง

เป็นรูปธรรม 

 

จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

 

5 นักศกึษาวทิยาลัย

การภาพยนตร์ฯ 

ต.ค.61-ก.ย.

62 

10000 วทิยาลัย

ภาพยนตร์ฯ 
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13 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุง

ฐานข้อมูล

เครอืข่าย 

1.วิทยาลัยมีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการ

บรหิารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย

ของวิทยาลัย 

1.ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครอืข่าย 

5 ผู้บริหาร 

บุคลากร 

11 คน 

  ต.ค.60 -

ก.ย.61 

15,000 วทิยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

2.จ านวนฐานข้อมูล

เครอืข่ายที่มีการ

พัฒนา/ปรับปรุง 

1 

2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน 

1 โครงการ 

ความร่วมมอื 

เพื่อพัฒนาชุมชน : 

กิจกรรมครุศาสตร์ 

จิตอาสากับศูนย์

ศกึษาพุทธศาสนา 

วันอาทติย์ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการบริการทาง

วชิาการของคณะครุศาสตร์ 

2. เพื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึกการสอนตามวิชาชพี 

แก่ชุมชน  

1.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา  

คณะครุศาสตร์ 

1 เครอืขา่ย 

 

 

ชุมชน 

วัดราชาธิราช 

ตุลาคม 61 

ถึง 

มนีาคม 62 

30,000 คณะครุศาสตร์ 

2.จ านวนแหลง่เรียนรู้

ส าหรับนักศกึษา 

 

 

1 แหลง่

เรียนรู้ 

2 โครงการสร้าง

ประโยชนจ์ากขยะ

เหลอืใชเ้พื่อสร้าง

รายได้แก่ครัวเรือน

หรือชุมชน 

เพื่อสอนการประดิษฐ์ขยะเหลอืใชใ้ห้มีมูลค่า

เพื่อเสริมรายได้ให้แกค่รัวเรือนหรือชุมชน 

1. จ านวนแหลง่ชุมชนท่ี

ได้รับการพัฒนา 

1 ชุมชน บุคลากร

และ นักศึกษา 

ตุลาคม 2561 

– กันยายน 

2562 

560,000  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละนักศกึษาท่ี

ได้พัฒนาความรูใ้นการ

เรียนรู้จากกลุ่มชุมชน 

 

 

 

 

80 
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3 กิจกรรมเพิ่มจ านวน

องคค์วามรู้ในแหลง่

เรียนรู้ 

 เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้และบริการ

วชิาการในชุมชน และสามารถน าองค์ความรู้

มาปรับใชใ้นการเรียนการสอน 

  

1.ระดับความพึงพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย 

≥3.51 ชุมชน ตุลาคม 2561 

– สิงหาคม 

2562 

10,000 คณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

2.จ านวนแหลง่เรียนรู้ท่ี

เกิดประโยชนต์อ่มหา

ลัย 

≥1 

3.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 

4 โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

องคค์วามรู้ดา้น

บริหารจัดการ    

เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ ได้

เรียนรู้องค์ความรู้จากชุมชน  

1. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา 

คณะวิทยาการจัดการ 

1 เครอืขา่ย 

 

1. ชุมชน 

2. อาจารย ์

3. บุคลากรของ

คณะฯ 

เมษายน  

2562 

18,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมีผลผลิตท่ี

เป็นประโยชนต์อ่คณะ

วทิยาการจัดการ 

ร้อยละ 100 

 

3. รอ้ยละบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ 

ได้มีการเรียนรู้องค์

ความรู้จากชุมชน  

 

 

 

 

ร้อยละ 85 
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5 โครงการความ

ร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ภายในประเทศ 

  

 เพื่อให้เกิดความร่วมมอืกับเครอืขา่ยท่ีคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ ได้ท าความรว่มมือทาง

วชิาการ ในปีการศึกษา 2560 และจัดกิจกรรม

ตามขอ้ตกลงร่วมกับชุมชน 

  

1.ร้อยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

100 นักศกึษา 50 คน เมษายน-

สิงหาคม 

2562 

10,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

2. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

5 

 

6 โครงการส่งเสริม

การคัดแยกและเพ่ิม

มูลค่าวัสดุรีไซเคิลสู่

การเป็นธนาคาร

วัสดุรีไซเคิล 

  

 1.เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แกชุ่มชนในการคัด

แยกขยะเพ่ือน าไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยะใน

ชุมชน 

2.เพื่ออบรมให้ความรู้แกป่ระชาชนในการเพิ่ม

มูลค่าวัสดุรีไซเคิล 

3. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้น าความรู้เร่ือง

การคัดแยกขยะและการเพิ่มมูลค่าวัสดุรีไซเคิล

ไปใชป้ฏบัิตไิด้จริง  

1.จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ร้อยละ 

80 

1. ชุมชน 

2. นักศกึษา 

ต.ค.61 – ก.ย.

62 

50,000 คณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 2.ความพงึพอใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

≥ 3.51 

7 โครงการถ่ายทอด

ความรู้สูชุ่มชน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์

ความรู้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์กับชุมชน 

2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับได้รับ

ความรู้และความเขา้ใจ 

1. ร้อยละของความพงึ

พอใจของผู้รับบริการ 

85 1. ชุมชน 

2. นักศกึษา 

ต.ค.61 – ก.ย.

62 

20,000 วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 2. ร้อยละของความรู้

และความเข้าใจของ

ผู้รับบริการ 

85 

3. ร้อยละของการน า

องคค์วามรู้ไปใช้

ประโยชน ์

85 
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8 กิจกรรมสาน

สัมพันธ์กับชุมชน 

1. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายมีสว่น

ในการพัฒนาและเกิดผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์

กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

 

1.ร้อยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย 

100 

 

 

 

ชุมชน ไตรมาสท่ี 1

ต.ค. – ธ.ค. 

61 

ไตรมาสท่ี 2 

ม.ค. – ม.ีค.

62 

ไตรมาสท่ี 3 

เม.ย. – ม.ิย. 

62 

2,000 วทิยาลัย

นานาชาต ิ

2. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

วทิยาลัยนานาชาติ 

1 

9 โครงการของด ี

วถิีชุมชนบางนก

แขวก และแควออ้ม 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายช่องทางการจัด

จ าหนา่ย และขยายโอกาสการเพิ่มรายได้ให้แก่

ชุมชน 

ร้อยละความพงึพอใจ

ของชุมชนท่ีเข้าร่วม

การจัดกิจกรรม 

80 ชุมชนบางนกแขวก

และชุมชนแคว

อ้อม 

พฤศจิกายน

2561 

30,000 วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

10 กิจกรรมพัฒนาองค์

ความรู้ดา้น

สาธารณสุขและ

ด้านส่ิงแวดลอ้ม 

1.เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมใน

การพัฒนาวทิยาลัย 

2.เพื่อสง่เสริมและพัฒนาด้านกายภาพของทาง

วทิยาลัยฯ 

1.จ านวนชุมชนท่ีเข้ามา

มสี่วนร่วม 

 

1 ชุมชน,นักศกึษา 1-30 

มกราคม 

2562 

50,000 วทิยาลัยโลจิ

สตกิส์และซัพ

พลายเชน 

11  โครงการเพิ่ม

จ านวนองคค์วามรู้

ในแหล่งเรียนรู้   

 เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ การมสี่วนในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตท่ีเป็นประโยชนข์องกลุม่เครอืขา่ยอยา่ง

เป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

5 นักศกึษาวทิยาลัย

การภาพยนตร์ฯ 

ต.ค.61-ก.ย.

62 

10000 วทิยาลัย

ภาพยนตร์ฯ 
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12 โครงการเปิด

โอกาสการมีส่วน

รว่มของเครอืข่าย

ในการพัฒนา

มหาวิทยาลยั 

1.วิทยาลยัไดม้ีการจัดกจิกรรมให้เกดิการ

พัฒนาและเกิดความสมัพันธท์ี่ดีกับวิทยาลัย 

2.เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมใน

การเขา้รว่มกิจกรรม 

1.รอ้ยละของ

เครอืข่ายที่มีผลผลิต

ที่เป็นประโยชนต์่อ

มหาวิทยาลยั 

รอ้ยละ 20 อาจารย ์

นักศึกษา   

 บุคลากร

ภายนอก       

200 คน 

มิถุนายน 

2561 

5,000 วทิยาลัยสถาปัต

กรรมศาสตร์ 

2.จ านวนเครอืข่ายที่

มีส่วนร่วมในการพัฒ

นมหาวิทยาลัย 

1 เครอืข่าย 

3) กลุ่มเครือข่ายสาขาวิชาชพี/สมาคมวิชาชพี 

1 โครงการความ

ร่วมมอืพัฒนา

วชิาชีพคร ู: 

โครงการอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารพัฒนา

กิจกรรมเสริมความ

เป็นครู 

1.เพื่อสง่เสริมการให้เกิด 

กิจกรรมมสี่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชพีครู 

2.เพือ่ให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะ 

ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานวชิาชีพ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีมี

ส่วนร่วมกับสมาคม

วชิาชีพ 

1 กิจกรรม 

 

 

นักศกึษา กุมภาพันธ์62 

-มนีาคม 62 

50,000 คณะครุศาสตร์ 

2.นักศกึษาได้รับ 

ความรู้ ความเข้าใจ 

 

ร้อยละ 80 

2 การท าข้อตกลง

ความร่วมมอืทาง

วชิาการ ระหว่าง

1.เพื่อสง่เสริมความรู้ทางวิชาการให้กับ

นักศกึษา 

2.เพื่อประโยชนใ์นการพัฒนาและผลิตบุคลากร

1. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1 

 

 

บุคคลภายนอก 

อาจารย์ นักศกึษา 

ตุลาคม 2561 

– กันยายน 

2562 

- คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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สาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากร

อาคาร คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา กับ

สมาคมการบริหาร

ทรัพยากรอาคาร

แห่งประเทศไทย 

ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร 2. รอ้ยละนักศกึษาท่ี

ได้ส่งเสริมหรือพัฒนา

จากกลุ่มเครอืขา่ย 

80 

3 กิจกรรมพัฒนา

ภาวะผู้น านักศกึษา 

โดยกลุม่เครอืขา่ย

นายร้อยต ารวจ 

1.เพื่อพัฒนาบุคลกิภาพ สรา้งภาวะความเป็น

ผู้น าใหก้ับนักศกึษา 

2.เพื่อฝึกระเบียบวนิัย สรา้งความอดทน 

3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างการท างานเป็นทีม 

และความสามคัคีในหมู่คณะ 

4.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และทักษะท่ี

สอดคล้องกับมาตรฐานวชิาชีพ 

1.ระดับความพึงพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย 

 ≥3.51 นักศกึษา ตุลาคม 2561 

– สิงหาคม 

2562 

- คณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

2.ร้อยละของนักศึกษา

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและ

ได้รับการพัฒนา 

 ≥80 

3.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

≥1 
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4 กิจกรรมฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพโดยสมาคม

โรงแรม 

เพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้นักศกึษาได้รับความรู้ 

และทักษะท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานวชิาชีพ 

1.ระดับความพึงพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย 

 ≥3.51 นักศกึษา มถิุนายน 

2561 – 

สิงหาคม 

2562 

- คณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

2.จ านวนนักศกึษาท่ี

เข้าร่วมฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี 

≥10 

3.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 

5 โครงการพัฒนา

ศักยภาพดา้น

วชิาชีพแก่นักศึกษา 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

เพื่อสง่เสริมนักศกึษาได้รับการพัฒนาทักษะให้

สอดคลอ้งกับมาตรฐานวชิาชีพ   

1. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ 

 1 เครอืขา่ย 

 

1. สมาคมวิชาชพี  

2. บุคลากรของ

คณะฯ 

3. นักศกึษา 

 

เมษายน2562 25,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมีผลผลิตท่ี

เป็นประโยชนต์อ่คณะ

วทิยาการจัดการ 

ร้อยละ 100 

 

3. รอ้ยละของ

นักศกึษาท่ีได้รับการ

พัฒนาทักษะให้

สอดคล้องกับ

มาตรฐานวชิาชีพ   

ร้อยละ 85 

 

27 
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6  โครงการจดั

กิจกรรมตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมอืของ

เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่น 

เพื่อให้เกิดความทางวิชาการระหวา่งคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ร่วมมอืกับสมาคมวิชาชพีท่ี

เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศกึษา 

นักศกึษาสามารถน าความรู้มาพัฒนาตนเองได้ 

1. รอ้ยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

100 นักศกึษา 60 คน ตุลาคม -

ธันวาตม 

2561 

20,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

2. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

5 

 

7 โครงการการมสี่วน

ร่วมของเครอืขา่ย

และท้องถิ่นในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

เพื่อให้เกิดความทางวิชาการระหวา่งคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ร่วมมอืกับสมาคมวิชาชพีท่ี

เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศกึษา 

นักศกึษาสามารถน าความรู้มาพัฒนาตนเองได้ 

1. รอ้ยละของเครอืข่าย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

100 นักศกึษา 60 คน ตุลาคม -

ธันวาตม 

2561 

20,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

2. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

5 

 

8 โครงการจัดสอบ

ให้กับผู้ขอรับ

ใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

เป็นแหลง่จัดสอบให้แกผู่้ท่ีจะขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ควบคุม  

1. ระดับความพึงพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.00 

 

 

 

 เครอืขา่ยสมาคม

วชิาชีพ 

 

ธ.ค. 61 

 

 

 

 256,000 

 

คณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

2. จ านวนผู้เข้าร่วม

สอบ 

30 คน 

9 โครงการจัดสอบ

มาตรฐานฝีมอื

แรงงาน สาขาอาชีพ

ผู้ประกอบอาหาร

ไทย 

เป็นแหล่งจัดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน สาขา

อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย 

1. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ท่ีมีต่อกิจกรรม 

ระดับ 4.00 

 

 

 เครอืขา่ยสมาคม

วชิาชีพ 

 

ธ.ค. 61 

 

 

 

- คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

2. จ านวนผู้เข้าร่วม

สอบ 

30 คน 
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10 โครงการศกึษาดู

งานในสถาน

ประกอบการ 

1. บริษัท สยาม ไวน์

เนอรี จ ากัด 

2. บริษัท วาไรตี้ 

ฟูด้ส ์อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด 

1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการปฏบัิตงิานจรงิใน

สาขาวิชาต่าง ๆ 

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการ

ประกอบอาชพี 

1.ร้อยละของความพงึ

พอใจของผู้รับบริการ 

85 

 

1.นักศกึษา 

2.บุคคลากรของ

วทิยาลัย 

 

 ม.ิย. – ส.ค. 

62 

40,000 วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 2.ร้อยละของความรู้

และความเข้าใจของ

ผู้รับบริการ 

85 

11 กิจกรรมสาน

สัมพันธ์กับสมาคม

วชิาชีพ 

1. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายมีสว่น

ในการพัฒนาและเกิดผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์

กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

1.ร้อยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย 

100 

 

 

 

สมาคมวชิาชีพ ไตรมาสท่ี 1

ต.ค. – ธ.ค. 

61 

ไตรมาสท่ี 2 

ม.ค. – ม.ีค.

62 

ไตรมาสท่ี 3 

เม.ย. – ม.ิย. 

62 

2,000 วทิยาลัยนานาชิต 

2. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

วทิยาลัยนานาชาติ 

1 

12 โครงการฝกึ

ประสบการณ์

วชิาชีพการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ 

ณ ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสงคราม 

 

1. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทย

ประยุกตม์คีวามรู้ความสามารถทางวิชาชพี

เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานคุณวุฒิ

และวิชาชพี 

ร้อยละของนักศึกษา

ผ่านเกณฑ์การฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี 

ตามขอ้ก าหนดของ

มาตรฐานคุณวุฒิและ

วชิาชีพ ของสมาคม

วชิาชีพการแพทยแ์ผน

ไทยประยุกต์ 

80 นักศกึษาช้ันปี 4 

หลักสูตร

การแพทยแ์ผนไทย

ประยุกต ์

กันยายน 

2561–

พฤศจิกายน 

2561 

 

20,000 วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 
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13 โครงการทดสอบ

คุณวุฒวิชิาชีพสาขา

อาชีพด้านโลจิ

สตกิส์ 

1.เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมอื

แรงงาน 

 

 

ร้อยละของนักศึกษาที่

เข้าสอบมาตรฐานฝีมอื

แรงงาน 

 

80 สมาคมวชิาชีพ ธันวาคม 

2561 – 

มนีาคม 2562 

20,000 วทิยาลัยโลจิ

สตกิส์และซัพ

พลายเชน 

14  โครงการสหกิจ

ศกึษา ปกีารศึกษา 

2561 

 เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ การมสี่วนในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตท่ีเป็นประโยชนข์องกลุม่เครอืขา่ยอยา่ง

เป็นรูปธรรม 

 ร้อยละของเครอืขา่ยท่ี

มผีลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์่อ

มหาวทิยาลัย  

100 นักเรียน นักศกึษา 

เครอืขา่ยสมาคม

วชิาชีพ 

ต.ค.61-ก.ย.

62 

30,000 วทิยาลัย

ภาพยนตร์ฯ 

15 โครงการเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับเครือข่าย 

1.เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย 

2.วิทยาลัยมี เครือข่ ายความร่ วมมือที่

หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ 

3.วิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย 

1.รอ้ยละของ

เครอืข่ายที่มีผลผลิต

ที่เป็นประโยชนต์่อ

มหาวิทยาลยั 

รอ้ยละ 20 สมาคมวิชาชีพ

สภาสถาปนิก 

นักศึกษา

บุคลากร  50 คน 

พฤษภาคม 

2561 

5,000 วทิยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

2.จ านวนเครือข่ายที่

มีส่วนร่วมในการ

พัฒนามหาวิทยาลยั 

จ านวน 1 

เครอืข่าย 

3.ระดับความส าเร็จ

ของกระบวนการ/

กลไกในการแสวงหา

ความร่วมมือกับ

เครอืข่าย 

 

 

 

ระดับ 5 
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4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ 

1 โครงการ 

ความร่วมมอืการ

ฝึกประสบการณ ์

วชิาชีพคร ู: 

กิจกรรม 

ฝึกประสบการณ์

วชิาชีพคร ู

เพื่อการจัดสง่นักศึกษาเขา้ฝกึประสบการณ์

วชิาชีพคร ู

1.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา 

คณะครุศาสตร์ 

1 เครอืขา่ย 

 

 

นักศกึษา พฤษาภาคม 

61 

-กุมภาพันธ์ 

62 

 

- คณะครุศาสตร์ 

2.ร้อยละของนักศึกษา

ท่ีผ่านการฝกึ

ประสบการณ์วิชาชพี 

 

ร้อยละ 100 

2 การท าข้อตกลง

ความร่วมมอืทาง

วชิาการ ระหว่าง

สาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากร

อาคาร คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา กับ 

บริษัท พลัส พร็อพ

เพอร์ตี ้จ ากัด 

 

 

 

 

1.เพื่อสง่เสริมความรู้ทางวิชาการให้กับ

นักศกึษา 

2.เพื่อประโยชนใ์นการพัฒนาและผลิตบุคลากร

ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร 

1. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1 

 

 

   คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละนักศกึษาท่ี

ได้ส่งเสริมหรือพัฒนา

จากกลุ่มเครอืขา่ย 

80 
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3 การท าข้อตกลง

ความร่วมมอืทาง

วชิาการ ระหว่าง

สาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากร

อาคาร คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา กับ 

บริษัท พรอ้ม เทค

โนเซอร์วิส จ ากัด 

1.เพื่อพัฒนางานด้านวชิาการและสหกิจศกึษา

ของนักศกึษาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

2. เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของ

บุคลากรและส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต อัน

ก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดท้ังในเชงิวชิาการ 

 

 

 

 

1. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1 

 

 

นักศกึษาช้ันปีท่ี 4 ตุลาคม 2561 

– กันยายน 

2562 

- คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละนักศกึษาท่ี

ได้ส่งเสริมหรือพัฒนา

จากกลุ่มเครอืขา่ย 

80 

4 โครงการสร้าง

เครอืขา่ยสถานท่ีฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพ สหกิจศึกษา 

และผู้ใชบั้ณฑิต 

เพื่อสร้างเครอืขา่ยสถานท่ีฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ สหกิจศึกษา หรือผู้ใชบั้ณฑิต กับ คณะ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 

 

1. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1 

 

 

นักศกึษาช้ันปีท่ี 4 ตุลาคม 2561 

– กันยายน 

2562 

10,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละนักศกึษาท่ี

ได้ส่งเสริมหรือพัฒนา

จากกลุ่มเครอืขา่ย 

80 

5 กิจกรรมปัจฉิม

นเิทศ 

1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการ

ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา 

2.เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการพัฒนา

ตนเองให้อยูใ่นสังคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.เพือ่ให้นักศึกษามีความพร้อมในการกา้วสู่

1.ระดับความพึงพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย 

 

 ≥3.51 นักศกึษาช้ันปีท่ี 4 

ท่ีคาดวา่จ าส าเร็จ

การศึกษา 

ตุลาคม 2561 

– สิงหาคม 

2562 

50,000 คณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
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วชิาชีพ 2.จ านวน

ผู้ประกอบการท่ีเข้า

เปิดรับสมัครงานหรือ

ฝึกอาชีพ 

≥1 

1.ระดับความพึงพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย 

 ≥3.51 

6 โครงการพัฒนา

นักศกึษาให้พร้อม

ส าหรับการ

ประกอบอาชพีใน

อนาคต  

เพื่อสง่เสริมนักศกึษาให้ได้รับองคค์วามรู้

เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชพี   

1. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ 

1 เครอืขา่ย 

 

1.ผู้ประกอบการ 

2. อาจารย ์

3. นักศกึษา 

พฤศจิกายน 

2561 

28,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมีผลผลิตท่ี

เป็นประโยชนต์อ่คณะ

วทิยาการจัดการ 

ร้อยละ 100 

 

3. รอ้ยละของ

นักศกึษาท่ีได้รับองค์

ความรู้เกี่ยวกับแนว

ทางการประกอบ

อาชีพ  

ร้อยละ 85 

7 โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย 

  

เพื่อให้เกิดความร่วมมอืกับเครอืขา่ยท่ีคณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ ได้ท าความรว่มมือทาง

วชิาการ ในปีการศึกษา 2560 และจัดกิจกรรม

ตามขอ้ตกลง 

1. รอ้ยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

 

100 นักศกึษา 40 คน มกราคม-

กรกฎาคม 

2560 

10,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 
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2. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

5 

 

8 กิจกรรมรับ

นักศกึษาสาขาวิชา

วทิยาการ

คอมพิวเตอร์เข้าฝึก

ปฏบัิตงิาน 

เพื่อสง่เสริมการฝึกปฏบัิตงิาน และพัฒนา

ความรู้ทักษะในการปฏบัิตงิานของนักศกึษา 

จ านวนนักศกึษาท่ีได้

เข้ารับการฝึก

ปฏบัิตงิานของ

สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

2 คน ผู้ประกอบการ  พ.ค-ก.ค. 

62 

 

 

 

- 

 

 

 

คณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

9 โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากผู้ประกอบการ

สู่วิทยาลัย 

1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ในสถานประกอบการ

เกี่ยวกับการให้บริการการประกอบอาชีพ 

ของ “ร้านกาแฟพันธ์ไทย” 

จ านวนสถาน

ประกอบการ 

1 1.นักศกึษา 

2.บุคคลากรของ

วทิยาลัย 

 

 ต.ค.61-ก.ย.

62 

- วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

10 กิจกรรมสาน

สัมพันธ์กับสถาน

ประกอบการ 

1. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายมีสว่น

ในการพัฒนาและเกิดผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์

กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

1.ร้อยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย 

100 

 

 

 

สถานประกอบการ ไตรมาสท่ี 1

ต.ค. – ธ.ค. 

61 

ไตรมาสท่ี 2 

ม.ค. – ม.ีค.

62 

ไตรมาสท่ี 3 

เม.ย. – ม.ิย. 

62 

 

 

 

 

2,000 วทิยาลัย

นานาชาต ิ

2. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

วทิยาลัยนานาชาติ 

1 
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11 โครงการส่งเสริม

ความร่วมมอืทาง

วชิาการ เตรียม

ความพร้อมบัณฑิต

สู่การปฏบัิต ิกับ

โรงพยาบาล

สมุทรสาคร เร่ือง 

อบรมสมุนไพรพอก

เข่าและบริการ

สุขภาพ 

1. เพื่อให้เครอืขา่ยมสี่วนร่วมกับมหาวทิยาลัย

เตรียมความพร้อมดา้นวชิาชีพและบริการ

สุขภาพ ให้แก่นักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 เพื่อน าไปสู่

การเป็นบัณฑิตท่ีดี 

 

1.ร้อยละของนักศึกษา

ท่ีเข้ามามสี่วนร่วมใน

กิจกรรม 

≥ 65.00 นักศกึษาช้ันปี 4 กันยายน 

2561– 

พฤศจิกายน 

2561 

 

20,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2.ระดับความรู้ความ

เข้าใจ 

≥ 3.51 

12 โครงการพัฒนาให้

ความรู้การติดตาม

การขนส่งดว้ยระบบ 

Global Positioning 

System (GPS)  

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของระบบบอก

พกิัดผ่านดาวเทียม GPS 

 

1.จ านวนเครอืขา่ยท่ี

เข้ามามสี่วนร่วม 

2 

 

เครอืขา่ย, 

นักศกึษา 

มกราคม – 

มนีาคม 2562 

30,000 วทิยาลัยโลจิ

สตกิส์และซัพ

พลายเชน 2.ระดับความรู้ความ

เข้าใจเร่ืองการใช้ระบบ

การขนส่ง 

4.00 

13 โครงการฝกึประสบ

การวชิาชีพ ปี

การศึกษา 2561 

 เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ การมสี่วนในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตท่ีเป็นประโยชนข์องกลุม่เครอืขา่ยอยา่ง

เป็นรูปธรรม 

ร้อยละของเครอืขา่ยท่ี

มผีลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

 

 

 

 

 

100 ผู้ประกอบการ/

นักศกึษา 

ต.ค.61-ก.ย.

62 

30000 วทิยาลัย

ภาพยนตร์ฯ 
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14 โครงการจัด

กจิกรรมตาม

ข้อตกลงความ

รว่มมือของ

เครอืข่าย 

1.วิทยาลยัไดม้ีการจัดกจิกรรมให้เกดิการ

พัฒนาและเกิดความสมัพันธท์ี่ดีกับวิทยาลัย 

2.เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมสี่วน

รว่มในการเขา้รว่มกิจกรรมของวิทยาลยั 

3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัด

กจิกรรมตามข้อตกลงความรว่มมือของ

เครอืข่าย 

1.รอ้ยละของ

ข้อตกลงความ

รว่มมือที่ด าเนินการ

ส าเร็จตามก าหนด 

รอ้ยละ 20 สมาคมวิชาชีพ

สภาสถาปนิก 

นักศึกษา

บุคลากร  50 คน 

ธันวาคม 

2560 

5,000 วทิยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

2.จ านวนเครือข่ายที่

มีส่วนร่วมในการ

พัฒนามหาวิทยาลยั 

จ านวน 1 

เครอืข่าย 

3.รอ้ยละของ

เครอืข่ายความ

รว่มมือในประเทศที่มี

การด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง 

รอ้ยละ 40 

5) กลุ่มเครือข่ายต่างประเทศ 

1 โครงการความ

ร่วมมอืกับ

ตา่งประเทศ : 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน

นักศกึษา 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการ

สอนระหว่างมหาวทิยาลัยท่ีท าข้อตกลงร่วมกัน 

2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะดา้นการใช้ภาษา

กับเจ้าของภาษา 

3.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมในต่าง

แดน 

1.ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 50 นักศกึษา ตุลาคม 61- 

เมษายน 62 

300,000 คณะครุศาสตร์ 

2.จ านวนนักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

2 คน 

2 ท าความรว่มมือ กับ 

มหาวทิยาลัย Chiba 

University (Japan) 

  

 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะด าเนนิการ

ภายใตข้้อตกลงความร่วมมอืดา้นการศึกษา

และวิจัยกับเครอืขา่ยตา่งประเทศ 

2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้คณะมกีาร

แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศกึษากับเครอืขา่ย

1.ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนนิ

กิจกรรมโครงการ

ภายใตข้้อตกลงความ

ร่วมมอืดา้นการศึกษา

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

บุคลากรและ

นักศกึษา

แลกเปลี่ยน  

ตุลาคม 2561 

– กันยายน 

2562 

 

100,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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ตา่งประเทศ 

 

และวิจยั  

2. ระดับความพงึพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย 

3.51 

 

3 ท าความรว่มมือ กับ  

UPM Malaysia  

 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะด าเนนิการ

ภายใตข้้อตกลงความร่วมมอืดา้นการศึกษา

และวิจัยกับเครอืขา่ยตา่งประเทศ 

2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้คณะมกีาร

แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศกึษากับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

1.ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนนิ

กิจกรรมโครงการ

ภายใตข้้อตกลงความ

ร่วมมอืดา้นการศึกษา

และวิจยั 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

บุคลากรและ

นักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

ตุลาคม 2561 

– กันยายน 

2562 

 

100,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย 

3.51 

 

4 ท าความรว่มมือ กับ 

University of 

Malaya ( Malaysia) 

 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะด าเนนิการ

ภายใตข้้อตกลงความร่วมมอืดา้นการศึกษา

และวิจัยกับเครอืขา่ยตา่งประเทศ 

2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้คณะมกีาร

แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศกึษากับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

1.ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนนิ

กิจกรรมโครงการ

ภายใตข้้อตกลงความ

ร่วมมอืดา้นการศึกษา

และวิจัย 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

บุคลากรและ

นักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

ตุลาคม 2561 

– กันยายน 

2562 

 

100,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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2. ระดับความพงึพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย 

3.51 

 

5 ท าความรว่มมือ กับ 

Wenzao Ursuline 

University of 

Languages 

(Taiwan) 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะด าเนนิการ

ภายใตข้้อตกลงความร่วมมอืดา้นการศึกษา

และวิจัยกับเครอืขา่ยตา่งประเทศ 

2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้คณะมกีาร

แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศกึษากับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

1.ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนนิ

กิจกรรมโครงการ

ภายใตข้้อตกลงความ

ร่วมมอืดา้นการศึกษา

และวิจัย 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

บุคลากรและ

นักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

ตุลาคม 2561 

– กันยายน 

2562 

 

200,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย 

3.51 

 

6 กิจกรรมการจัด

การศกึษาส าหรับ

นักศกึษา

มหาวทิยาลัยนอร์

มอลยูนนาน 

1.เพื่อเปิดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตใน

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต เรียนเป็น

ภาษาไทยและได้รับ 2 ปริญญา  จาก

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและจาก

มหาวทิยาลัยนอร์มอลยูนนาน 

2.เพื่อให้มกีารแลกเปลี่ยนนักศกึษาของท้ังสอง

มหาวทิยาลัยโดยนักศกึษาเรียน 2 ปี ท่ี

1.ระดับความพึงพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย 

 ≥3.51 นักศกึษา มถิุนายน 

2561 – 

สิงหาคม 

2562 

- คณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

2.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 
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มหาวทิยาลัยนอร์มอลยูนนานและอกี 2 ปี 

เรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.สร้างความร่วมมอืและแลกเปลี่ยนทาง

วชิาการและการสร้างเครอืขา่ยระหว่าง

ประเทศ 

3.จ านวนนักศกึษาท่ีได้

แลกเปลี่ยน 

≥30 

7 กิจกรรมฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพตา่งประเทศ 

เพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้นักศกึษาได้รับความรู้ 

และทักษะท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานวชิาชีพ 

1.ระดับความพึงพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย 

 ≥3.51 นักศกึษา มถิุนายน 

2561 – 

สิงหาคม 

2562 

- คณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

2.จ านวนนักศกึษาท่ี

เข้าร่วมฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี

ตา่งประเทศ 

≥2 

3.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 

8 กิจกรรมสง่

นักศกึษา

แลกเปลี่ยนภาษา

และวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น 

1.เพื่อสง่เสริมความร่วมมอืทางวชิาการระหว่าง

มหาวทิยาลัยกับมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ 

2.เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิชาการ ภาษา 

และวัฒนธรรม 

 

1.จ านวนนักศกึษาท่ีไป

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ทางวิชาการ ภาษา 

และวัฒนธรรม 

≥2 นักศกึษา มถิุนายน 

2561 – 

สิงหาคม 

2562 

- คณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

2.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

≥1 
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9 โครงการอบรม

ระยะสั้น ตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมอืระหว่าง

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา กับ 

Dong Ah Institute 

of Media and Art 

ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลี 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการ

เสริมสร้างประสบการณ์ ด้านการอบรมดา้น

การผลิตสื่อบันเทิงในตา่งประเทศ 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝกึทักษะการใชภ้าษาที่

สองในการปฏบัิตงิานกับบุคลากรต่างชาติ 

3. เพื่อให้นักศึกษาเกดิแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อบันเทิงแบบข้าม

วัฒนธรรม 

 

1. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ 

 1 เครอืขา่ย 

 

 

1. เครือข่าย

มหาวทิยาลัย

ตา่งประเทศ 

2. นักศกึษา  

ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 

2,200,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมีผลผลิตท่ี

เป็นประโยชนต์อ่คณะ

วทิยาการจัดการ 

ร้อยละ 

100 

3. จ านวนนกัศกึษา

กลุ่มสาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

    15 คน 

10 โครงการความม

ร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

เพื่อให้เกิดความร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศท่ีคณะศลิปกรรมศาสตร์ ได้ท า

ความร่วมมอืทางวิชาการ และจดักิจกรรมตาม

ข้อตกลงท่ีเป็นประโยชนต์อ่การพัฒนา

นักศกึษาและมหาวทิยาลัย 

1. รอ้ยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย  

100 นักศกึษา 30 คน มกราคม-

สิงหาคม 

2560 

100,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

2. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

5 

 

11 กิจกรรมรับ

นักศกึษาฝึกประสบ

การวชิาชีพ Chia 

Nan University of 

Pharmacy and 

Science, Republic 

of China, Taiwan 

เพื่อสง่เสริมการฝึกปฏบัิตงิาน และพัฒนา

ความรู้ทักษะในการปฏบัิตงิานของนักศกึษาใน

ตา่งประเทศ 

จ านวนนักศกึษาท่ีได้

แลกเปลี่ยน 

2 คน เครอืขา่ย

มหาวทิยาลัย

ตา่งประเทศ 

 

 

 

พ.ค. – ก.ค. 

62 

 

 

 

 

 

300,000 

 

คณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 



 

 

74 

 

และ Graduate 

School of Natural 

Science and 

Technology Faculty 

of Science 

Okayama 

University 

12 โครงการร่วมจัด

กิจกรรมทาง

วชิาการร่วมกับ

เครอืขา่ย (Chihlee 

University of 

Technology) 

เพื่อให้เกิดกิจกรรมความร่วมมอืทางวิชาการ

หรืองานวจิัยกับเครอืขา่ย 

ร้อยละของบุคลากรท่ี

เข้าร่วมโครงการทาง

วชิาการ 

≥40 (Chihlee 

University of 

Technology) 

ต.ค.61-ก.ย.

62 

  300,000 วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

13 กิจกรรมสาน

สัมพันธ์กับ

สถาบันการศึกษา

ตา่งประเทศ 

1. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายมีสว่น

ในการพัฒนาและเกิดผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์

กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

1.ร้อยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย 

100 

 

 

 

สถาบันการศึกษา

ตา่งประเทศ 

ไตรมาสท่ี 1

ต.ค. – ธ.ค. 

61 

ไตรมาสท่ี 2 

ม.ค. – ม.ีค.

62 

ไตรมาสท่ี 3 

เม.ย. – ม.ิย. 

62 

2,000 วทิยาลัย

นานาชาต ิ

2. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

วทิยาลัยนานาชาติ 

1 
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14 โครงการความ

ร่วมมอืทางวิชาการ 

แลกเปลี่ยน

นักศกึษา และ

ศิลปวัฒนธรรม กับ

วทิยาลัยชุมชนเหวิ่น

ล า สาธารณรัฐ

สังคมนยิมเวยีดนาม 

(Academic & 

Student Exchange 

and Cultural 

Experience 

Program: ASECEP) 

1. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมอืทาง

วชิาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์

การแพทย ์วิจัย บริการวชิาการและท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

ร้อยละของนักศึกษา/

อาจารย์ท่ีเข้ามามสี่วน

ร่วมในกิจกรรมและ

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานของ

มหาวทิยาลัย

ตา่งประเทศ 

 

≥ 65.00 นักศกึษา/อาจารย์ มกราคม 

2562 

100,000  

15 โครงการอบรม

ทักษะภาษาจีน

เบือ้งต้น กับ 

มหาวทิยาลัย

การแพทยแ์ผนจีน

เทียนจิน 

1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาจีนขั้นตน้ให้แก่

นักศกึษา 

2. เพื่อสบืสานความสัมพันธ์และขยายความ

เข้าใจอันดีด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 

กับศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน 

1.ร้อยละของนักศึกษา

ท่ีเข้ามามสี่วนร่วมกับ

กิจกรรม  

≥ 65.00 นักศกึษา มกราคม-

พฤษภาคม 

2561 

100,000 วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2.ระดับความรู้ความ

เข้าใจ 

≥ 3.51 

16 กิจกรรมแลกเปลี่ยน

อาจารย์ผู้สอน

ระหว่าง 2 

มหาวทิยาลัย 

1. เพื่อร่วมกันในการพัฒนานักศกึษาระหว่าง 2 

มหาวทิยาลัย 

จ านวนอาจารย์ท่ีได้

แลกเปลี่ยน 

2 อาจารย์ท่ี

แลกเปลี่ยน 

ตุลาคม 2561 

– กันยายน 

2562 

300,000 วทิยาลัยโลจิ

สตกิส์และซัพ

พลายเชน 
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17 มหาวทิยาลัย 

เฉิงตู, ประเทศ 

สาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

 

 เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ การมสี่วนในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตท่ีเป็นประโยชนข์องกลุม่เครอืขา่ยอยา่ง

เป็นรูปธรรม 

จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1 เครอืขา่ย

มหาวทิยาลัย

ตา่งประเทศ 

ต.ค.61-ก.ย.

62 

50,000 วทิยาลัย

ภาพยนตร์ 

18 โครงการขยาย

เครอืข่ายความ

รว่มมือกับ

ต่างประเทศ (A) 

 1.เครอืข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

2.เพื่อส่งเสริมและขยายความร่วมมือกับ

พันธมิตรทางวิชาการในต่างประเทศ 

 

1.ระดับความส าเร็จ

ของข้อตกลงความ

รว่มมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ 

รอ้ยละ 50 บุคลากร

ภายนอก/

อาจารย/์

เจา้หน้าที ่ 

15 คน 

ตุลาคม 

2560-

สิงหาคม 

2561 

5,000 วทิยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

2.ระดับความส าเร็จ

ของข้อตกลงความ

รว่มมือกับเครือข่าย

ตา่งประเทศ 

5 
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หน่วยงานสนับสนนุการจัดการศึกษา 
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2.5.5 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผูร้ับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

1) กลุ่มเครือข่ายชุมชน 

1 โครงการการมสี่วน

ร่วมของเครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

 1.  เพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้องค์ความรู้ซึ่งกัน

และกัน เพื่อขยายความ

ร่วมมอืกับเครอืขา่ย 

 1. จ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 

 

50 

คน 

30 

คน 

530 

คน 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1. กลุ่ม

เครอืขา่ย

ทาง

พพิธิภัณฑ ์

2.นักเรียน

,นักศกึษา 

และผู้ท่ี

สนใจ 

30
0,

00
0 

60
,0
00

 

20
0,
00

0 - 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 ส านักศลิปะ

และวัฒนธรรม 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์

พพิธิภัณฑ ์แหล่งการ

เรียนรู้ และบทบาทของ

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

2. ความพงึพอใจ

ของผู้รับบริการ 

5 5 4.51 - - 

2 โครงการ

ประชาสัมพันธ์เชงิรุก  

 1. จัดกิจกรรมสง่เสริม

ศลิปวัฒนธรรมแก่

นักศกึษา 

 1. จ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 

300 

คน 

2,39

6 คน 

 

1,000 

คน 

 

- 

 

 

- 

 

 

1. กลุ่ม

เครอืขา่ย

ทาง

พพิธิภัณฑ ์

10
0,
00

0 

40
0,
00

0 

20
0,
00

0 - 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 ส านักศลิปะ

และวัฒนธรรม 

2. เผยแพร่องค์ความรู้

เอกลักษณ์ความเป็นวังของ

สวนสุนันทา 

2. ความพงึพอใจ

ของผู้รับบริการ 

5 5 4.51 - - 

3 โครงการความร่วมมอื

กับเครอืขา่ย

ภายในประเทศ 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์

กับพิพิธภัณฑ์

ภายในประเทศ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  

700 

คน 

2,39

6 คน 

20 

คน 

- 

 

- 1. กลุ่ม

เครอืขา่ย 

 

80
,0

00
 

90
,0
00

 

30
,0
00

 - -  ส านักศลิปะ

และวัฒนธรรม 
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2. เพื่อประชาสัมพันธ์

พพิธิภัณฑ ์แหล่งการ

เรียนรู้ และบทบาทของ

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

2. ความพงึพอใจ

ของผู้รับบริการ 

5 5 4.51 - - 2.นักเรียน

,นักศกึษา 

และผู้ท่ี

สนใจ 

4 โครงการจัดกจิกรรม

ตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครอืขา่ย

และท้องถิ่น 

 

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้

เครอืขา่ยความร่วมมอืดา้น

ศลิปวัฒนธรรมมสี่วนใน

การพัฒนาตอ่

มหาวทิยาลัย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

  

 

 528 

คน 

 589 

คน 

 500 

คน 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 กลุ่ม

เครอืขา่ย

ทาง

พพิธิภัณฑ ์

10
0,
00

0 

50
,0
00

 

60
,0
00

 - 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 ส านักศลิปะ

และวัฒนธรรม 

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ

เครอืขา่ย 

2. ความพงึพอใจ

ของผู้รับบริการ 

5 5 4.51 - - 

5 โครงการพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ในแหลง่

เรียนรู้ วิจัย บริการ

วชิาการแกส่ังคมเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชวีติ

ของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

 เพื่อฝึกอบรมอาชพีให้

ประชาชน และเยาวชนให้

สามารถประกอบอาชพีท่ี

สอดคล้องกับท้องถิ่น 

พร้อมท้ังพัฒนาองค์ความรู้

ใหมป่ระจ าศูนย์การเรียนรู้ 

วจิัย และบริการวิชาการ

แก่สังคม รวมถึงการเปิด

โอกาสให้ประชาชนและ

เยาวชนได้มีสว่นร่วมในการ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ

 จ านวนองคค์วามรู้

ท่ีเพิ่มขึ้นในแหล่ง 

การเรียนรู้ 

2 2 2 2 2 ชุมชน 

29
0,
00

0 

12
0,
00

0 

10
0,
00

0 

10
0,
00

0 

 1
00

,0
00

 สถาบันวจิัย

และพัฒนา 
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และเป็นโรงเรียน 

ตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้อง

กับการด ารงชพี 

6 เครอืขา่ย ห้องสมุด

มนุษย ์

โครงการกิจกรรม

ห้องสมุดมนุษยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

1.เพื่อสง่เสริมให้เกิดแหลง่

เรียนรู้ แหลง่เรียนรู้ใน

รูปแบบใหม ่ในศูนย์วิทย

บริการ อันเป็นแหล่งเรียนรู้

รู้ศึกษาค้นควา้ ของ

บุคลากรท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัย 

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

พัฒนากิจกรรมหอ้งสมุด

มนุษยข์องศูนย์วิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.เพื่อสง่เสริมสนับสนุน

การท ากิจกรรมให้เป็นไป

ตามนโยบายเครอืขา่ย

ห้องสมุดมนุษยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

1. จ านวนเครอืขา่ย

ชุมชน 

1 1 1 1 1 ห้องสมุด

มนุษยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

50
,0
00

 

50
,0
00

 

50
,0
00

 

50
,0
00

 

50
,0
00

 ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. จ านวนแหลง่

เรียนรู้ท่ีได้

ด าเนนิการ 

1 1 - - - 

3 จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรมหอ้งสมุด

มนุษย ์

  40 50 60 

3. ระดับความพงึ

พอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

  80 85 90 
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7 เครอืขา่ย Workshop 

on UniNet Network 

and Computer 

Application :WUNCA 

1.โครงการส่งเสริมการ

ใชฐ้านขอ้มูล

EBSCODiscovery 

Service (EDS)  

เพื่อสง่เสริมการเข้าใช้งาน 

ฐานขอ้มูลฐานข้อมูล 

EBSCODiscovery Service 

(EDS) ส าหรับบุคลากร 

นักศกึษาในการเข้าถึง

บทความวาสาร หนังสือ 

ในสาขาที่ตอ้งการค้นคว้า 

ระดับความพึง

พอใจฐานขอ้มูล 

EBSCO Discovery 

Service (EDS) 

 

  70 75 80 80,000      ส านักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

8 โครงการพัฒนา

เครอืขา่ยความร่วมมอื

การเรียนรู้

ภาษาอังกฤษสูส่ังคม

อย่างมสี่วนร่วม 

เพื่อบริการวิชาการ 

ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ

การแลกเปลียนเรียนรู้

ชุมชนกับหน่วยงาน 

1. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย 

100 100 100 100 100 กลุ่ม

บุคลากรใน

ชุมชน/

บุคลากร

ภายใน

หนว่ยงาน 

50
,0
00

 

50
,0
00

 

50
,0
00

 

50
,0
00

 

50
,0
00

 สสสร. 

2. จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาสถาบันส

รางสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

1 1 1 1 1 

3. ระดับ

ความส าเร็จของ

กระบวนการ/กลไก

ในการแสวงหา

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย 

5 5 5 5 5 
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9 โครงการ พัฒนา 

เครอืข่ายความ 

ร่วมมอืการ จัดการ

เรียนรู้ แบบชุมชนม ี

ส่วนร่วม 

1. เครอืขา่ยมีสว่นร่วมใน 

การพัฒนาและเกิด 

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ ส านัก

วชิาการศกึษา ท่ัวไปฯ 

2. ส านักวชิาการศกึษา

ท่ัวไปฯ มีเครอืขา่ยความ 

ร่วมมอืในประเทศท่ี

หลากหลาย 

3. ส านักวชิาการศกึษา ท่ัว

ไปฯ มีกระบวนการ/ กลไก

ในการแสวงหา ความ

ร่วมมอืกับ เครือขา่ย 

4. มหาวทิยาลัยมี 

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ย 

ส าหรับการบริหารจัดการ

อย่างม ีประสิทธิภาพ 

1.1 ร้อยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิต ที่เป็น

ประโยชน์ต่อ

มหาวทิยาลัย 

100 100 100 100 100 -บุคลากร

ในส านักฯ  

-เครอืขา่ย 

ชุมชนท่ี

ส านัก วิชา

การศึกษา 

ท่ัวไปฯ เข้า 

ร่วม 

15
0,
00

0 

15
0,
00

0 

15
0,
00

0 

15
0,
00

0 

15
0,
00

0 ส านักงาน

วชิาการศึกษา

ท่ัวไปฯ  

1.2 จ านวน

เครอืขา่ยท่ีมสี่วน

ร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1 1 1 2 2 

2.1 รอ้ยละของ

เครอืขา่ยความ

ร่วมมอืในประเทศ

ท่ีมกีารด าเนนิการ

อย่าง ต่อเนื่อง 

40 40 40 40 40 

3.1 ระดับ

ความส าเร็จ ของ

กระบวนการ/กลไก 

ในการแสวงหา

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย 

5 5 5 5 5 
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4.1 ระดับ

ความส าเร็จ ของ

การพัฒนา/

ปรับปรุง 

ฐานขอ้มูล

เครอืขา่ย 

5 5 5 5 5 

10 การอบรมให้ความรู้แก่

บุคลากรของส านักงาน

อธิการบดี 

 

เพื่อให้บุคลากรของ

ส านักงานมคีวามรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองท่ีจัดอบรมกับ

กลุ่มเครอืขา่ย 

ระดับความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการอบรม 

3.51 4.25 4.51 - - บุคลากร

ของ

ส านักงาน

อธิการบด ี

10
,0
00

 

10
,0
00

    

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 ส านักงาน

อธิการบด ี

ระดับความรู้ความ

เข้าใจของเนื้อหาที่

อบรม 

- 

- 

-

  

4.51 4.51 3.51 

11 กิจกรรมการสร้าง

ความสัมพันธ์และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เครอืขา่ย 

เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

ให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครอืขา่ย 

ระดับความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 เครอืขา่ย

ชุมชน 10
,0
00

 

10
,0
00

    

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 ส านักงาน

อธิการบด ี

12 กิจกรรมสนับสนุนการ

ประชาสัมพันธ์

ส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ผ่าน

เว็บไซต์หน่วยงานและ

สื่ออ่ืนๆ 

เพื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตา่งๆของ

ส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

จ านวนข่าวทีได้รับ

การเผยแพร่ 

- - 12 24 36 ประชาชน

ท่ัวไป 

- - - - - ส านักงาน

อธิการบด ี
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13 จัดสถานท่ีและตกแต่ง

พื้นท่ีของลานกีฬา

ชุมชนหนา้พุทธมณฑล 

หมู ่6 และสนับสนุน

อุปกรณก์ีฬาให้กับ

เทศบาลต าบลศาลายา 

เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด

สถานท่ีและตกแต่งพื้นท่ี

ของลานกีฬาชุมชนหน้า

พุทธมณฑล หมู่  6 และ

อุปกรณก์ีฬาให้กับเทศบาล

ต าบลศาลายา 

ระดับความพึง

พอใจของเทศบาล

ต าบลศาลายา 

- - 3.51 3.51 3.51 เครอืขา่ย

ชุมชน 

- -    

80
,0
00

 

50
,0
00

 

50
,0
00

 ส านักงาน

อธิการบด ี

14 การประชุมกลุม่

เครอืยข่ายระหว่าง

ศูนยก์ารศึกษาฯกับ

เทศบาลต าบล 

คลองโยง 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

ก่อให้เกิดความร่วมมอืทาง

เครอืขา่ยภาคีท่ีเข้มแข็ง 

 

1.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาศูนย์

การศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

1 - - - - เทศบาล

ต าบล 

คลองโยง 

10
,0
00

 - - - - ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

นครปฐม 

2.จ านวนของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็นโยชน์

ตอ่ศูนย์การศึกษา

จังหวัดนครปฐม 

1 - - - - 

15 โครงการเทิด 

พระเกยีรติ 

“พอ่ของแผ่นดนิ” 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน

ดีต่อชุมชนและภาพลักษณ์

ท่ีดตีอ่มหาวิทยาลัย 

1.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาศูนย์

การศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

- - 1 - - เทศบาล

ต าบล 

คลองโยง 

- - 

30
,0

00
 - - ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

นครปฐม 
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16 โครงการสร้างสรรค์

สังคม ส่งเสริมระเบียบ

วนิัยจราจร 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการ

ขับขี่ และปฏิบัตติามกฎ

จราจร 

 

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของศูนยฯ์ 

- - - 4.00 - เทศบาล

ต าบล 

คลองโยง 

- - - 

10
,0

00
 - ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

นครปฐม 

17 การประชุมกลุม่

เครอืขา่ยระหว่างศูนย์

การศึกษาฯกับสถานี

อนามัย 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

ก่อให้เกิดความร่วมมอืทาง

เครอืขา่ยภาคีท่ีเข็มแข็ง 

1.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาศูนย์

การศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

- - - 1 - สถานี

อนามัย 

- - - 

10
,0

00
 - ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

นครปฐม 

2. จ านวนของท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่ศูนย์

การศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

- - - 1 - 

18 โครงการอบรมให้

ความรู้เร่ืองสุขภาพ 

ห่างไกลจากโรคภัย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนมสีุขภาพร่างกาย

ท่ีแข็งแรง 

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของศูนยฯ์ 

- - - 4.00 - นักศกึษา

,บุคลากร 

- - - 

20
,0

00
 - ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

นครปฐม 

19 การประชุมกลุม่

เครอืขา่ยระหว่างศูนย์

การศึกษาฯกับสถานี

ดับเพลงิ 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

ก่อให้เกิดความร่วมมอืทาง

เครอืขา่ยภาคีท่ีเข็มแข็ง 

1.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาศูนย์

การศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

- - - - 1 สถานี

ดับเพลงิ 

- - - - 

10
,0

00
 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

นครปฐม 
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2. จ านวนของท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่ศูนย์

การศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

- - - - 1 

20 โครงการอบรมให้

ความรู้การป้องกัน

สารณภัย 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม

ทราบถึงแนวทางการ

ชว่ยกันสอดสอ่งดูแลและ

การป้องกันสาธารณภัยใน

สถานศกึษาและชุมชน 

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนนิ

กิจกรรมของศูนยฯ์ 

- - - - 1 นักศกึษา

,บุคลากร 

- - - - 

30
,0

00
 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

นครปฐม 

21 โครงการความร่วมมอื

กับชุมชน 

มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 

องคค์วามรู้ของเครอืขา่ย

ร่วมกัน 

จ านวนเครอืขา่ย

ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

สมุทรสงคราม 

  1  1 1 1 1 ประชา ชน

ในพืน้ท่ี 

นักศกึษา 

บุคลากร 

3,
90

0  
50

,0
00

 

10
0,
00

0 

10
0,
00

0 

10
0,
00

0 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

สมุทรสงคราม 

22 โครงการความร่วมมอื

กับชุมชน 

มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน        

องคค์วามรู้ของเครอืขา่ย

ร่วมกัน  

จ านวนเครอืขา่ย

ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดอุดรธานี 

1 1 1 1 1 ชุมชน 

50
,0

00
 - - - - ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

อุดรธาน ี

2) กลุ่มเครือข่ายผูป้ระกอบการ 

1 การประชุมกลุม่

เครอืขา่ยระหว่างศูนย์

การศึกษาฯกับบริษัท

หรือสถาน

ประกอบการ 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

ก่อให้เกิดความร่วมมอืทาง

เครอืขา่ยภาคีท่ีเข็มแข็ง 

1.จ านวนเครอืขา่ย

ท่ีมีสว่นร่วมในการ

พัฒนาศูนย์

การศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

- 5 5 5 5 บริษัทหรือ

สถาน

ประกอบกา

ร 

- 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 

10
,0
00

 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

นครปฐม 
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2. จ านวนของท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่ศูนย์

การศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

- 5 5 5 5 

2 โครงการ JOB FAIR เพื่อแนะน าแนวทางการ

ท างานให้แกน่กัศกึษา และ

ประชาชนท่ีสนใจ 

1.ระดับความพึง

พอใจของเครอืขา่ย

ท่ีมีต่อการด าเนิน

กิจกรรมของศูนยฯ์ 

- 5 5 5 5 นักศกึษา,

บุคคลทั่วไป 

- 

20
,0
00

 

20
,0
00

 

20
,0
00

 

20
,0
00

 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

นครปฐม 
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2.5.6 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน 

1  โครงการสัมมนา

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ให้บริการแหลง่

เรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรม 

1. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ซึ่งกัน

และกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครอืขา่ย 

 1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  

30 คน 

 

1. กลุ่ม

เครอืขา่ยทาง

พพิธิภัณฑ ์

2.นักเรียน

,นักศกึษา และ

ผู้ท่ีสนใจ 

ม.ค. –  ม.ีค. 

62  

80,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

2. เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้และการส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรมผ่านทางเครือข่ายเพื่อเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายและชุมชนได้กว้างขวางขึน้ 

2. ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ระดับ 4.51 

2  โครงการเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์

พพิธิภัณฑแ์หลง่

เรียนรู้ทาง

ศลิปวัฒนธรรม

ร่วมกับเครอืขา่ย 

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ร่วมกับเครอืขา่ย 

 

 1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  

500 คน 

 

1. กลุ่ม

เครือข่ายทาง

พพิธิภัณฑ ์

2.นักเรียน

,นักศกึษา และ

ผู้ท่ีสนใจ 

ม.ค.– ม.ิย. 

62 

120,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ แหลง่การ

เรียนรู้ และบทบาทของส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2. ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ระดับ 4.51 

3  โครงการเผยแพร่

องคค์วามรู้

เอกลักษณ์ และ

ปลูกฝังความเป็นวัง

สวนสุนันทา 

 

 

 

1. จัดกิจกรรมสง่เสริมศลิปวัฒนธรรมแก่

นักศกึษา 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  

1,000 คน 

 

1. กลุ่ม

เครอืขา่ย 

2.นักเรียน

,นักศกึษา และ

ผู้ท่ีสนใจ 

ม.ค. –  ม.ิย. 

62 

200,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

2.เผยแพร่องค์ความรู้เอกลักษณค์วามเป็นวัง

ของสวนสุนันทา 

2. ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ระดับ 4.51 
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4 โครงการสร้าง

ความสัมพันธ์และ

เผยแพร่ดา้น

ศลิปวัฒนธรรม

ร่วมกับเครอืขา่ย 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพพิธิภัณฑ์

ภายในประเทศ 

2. เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ แหลง่การ

เรียนรู้ และบทบาทของส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  

20 คน 

 

 กลุ่มเครอืขา่ย

ทางพิพิธภัณฑ ์

ม.ค. –  ม.ีค. 

62 

30,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

2. ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ระดับ 4.51 

5 โครงการเปิดโอกาส

การมสี่วนร่วมของ

เครอืขา่ยในการ

พัฒนาศักยภาพ

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เครอืขา่ยความร่วมมอืดา้น

ศลิปวัฒนธรรมมสี่วนในการพัฒนาต่อ

มหาวทิยาลัย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ  

 

500 คน 

 

 

 กลุ่มเครอืขา่ย

ทางพิพิธภัณฑ ์

ม.ค. –  ม.ีค. 

62 

60,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ดา้นศลิปวัฒนธรรมกับเครอืขา่ย 

2. ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ระดับ 4.51 

6 โครงการพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ในแหลง่

เรียนรู้ วิจัย บริการ

วชิาการแกส่ังคม

เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมอาชพีให้ประชาชน และเยาวชนให้

สามารถประกอบอาชพีท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น 

พร้อมท้ังพัฒนาองค์ความรู้ใหมป่ระจ าศูนย์การ

เรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม 

รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชน

ได้มีสว่นร่วมในการพัฒนาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ 

และเป็นโรงเรียนตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับ

การด ารงชีพ 

1. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วม 

2. จ านวนองคค์วามรู้ท่ี

เพิ่มขึ้นในแหล่งการ

เรียนรู้ 

1 เครอืขา่ยและ

ชุมชน 

ต.ค. 61 

ถึง 

ก.ย. 62 

100,000 สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

7  1.  เครอืขา่ย

ห้องสมุดมนุษยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

(Thailand Human 

Library Network) 

 

1. เพื่อสง่เสริมให้เกิดแหลง่เรียนรู้ แหลง่

เรียนรู้ในรูปแบบใหม ่ในศูนยว์ทิยบริการ อัน

เป็นแหล่งเรียนรู้รู้ศึกษาค้นควา้ ของบุคลากร

ท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนากิจกรรม

ห้องสมุดมนุษยข์องศูนย์วิทยบริการและ

1. จ านวนเครอืขา่ย

ชุมชน 

1 ผู้เข้าร่วมงาน

เครอืขา่ย

ห้องสมุดมนุษย ์

ตค.61-สค..

2562 

50,000 ส านักวิทยบริการ

และเทคโนยี

สารสนเทศ 2.ระดับความพึงพอใจ 80 
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เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. เพื่อสง่เสริมสนับสนุนการท ากิจกรรมให้

เป็นไปตามนโยบายเครอืขา่ยหอ้งสมุดมนุษย์

แหง่ประเทศไทย 

 

8 2. โครงการส่งเสริม

การใช้ฐานข้อมูล

EBSCODiscovery 

Service (EDS)  

- แนะน าฐานข้อมูล 

Single Search 

(EDS)  

เพื่อสง่เสริมการเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล

ฐานขอ้มูล EBSCODiscovery Service (EDS)  

ระดับความพึงพอใจ

ฐานขอ้มูล EBSCO 

Discovery Service 

(EDS) 

ร้อยละ 70 

 

บุคลากรและ

นักศกึษา 

ต.ค. 2561-

ก.ค.2562 

80,000 ส านักวิทยบริการ

และเทคโนยี

สารสนเทศ 

9 โครงการพัฒนา

เครอืขา่ยความ

ร่วมมอืการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษสู่

สังคมอยา่งมีสว่น

ร่วม 

เพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ

การแลกเปลียนเรียนรู้ชุมชนวัดประชาระบอื

ธรรมกับสถาบันสร้างสรรค์ฯ 

1.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

หนว่ยงาน 

1 

 

 

บุคลากรใน

ชุมชนวัดประชา

ระบอืธรรม 

ต.ค.-ธ.ค.61 5,000 สสสร. 

2. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยความร่วมมอื

ท่ีมีการด าเนินการ

อย่างตอ่เนื่อง 

≥75.00 

 

 

 

3.ระดับความพึงพอใจ 

 

 

 

 

≥3.51 
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10 โครงการ พัฒนา 

เครอืขา่ยความ 

ร่วมมอืการ จัดการ

เรียนรู้ แบบชุมชนม ี

ส่วนร่วม 

1. เครือข่ายมีสว่นร่วมใน การพัฒนาและเกิด 

ความสัมพนัธ์ท่ีดกีับ ส านักวิชาการศึกษา ท่ัว

ไปฯ 

2. ส านักวิชาการศกึษาท่ัวไปฯ มเีครอืขา่ย

ความ รว่มมือในประเทศท่ีหลากหลาย 

3. ส านักวิชาการศึกษา ท่ัวไปฯ มกีระบวนการ/ 

กลไกในการแสวงหา ความร่วมมอืกับ 

เครอืขา่ย 

4. มหาวทิยาลัยม ีฐานข้อมูลเครือข่าย ส าหรับ

การบริหารจัดการอย่างม ีประสทิธิภาพ 

1. รอ้ยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิต ที่เป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย 

100 -บุคลากรใน

ส านักฯ  

-เครอืขา่ย 

ชุมชนท่ีส านัก 

วชิาการศึกษา 

ท่ัวไปฯ เขา้ ร่วม 

 150,000 GE 

2. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1 

3. รอ้ยละของ

เครอืขา่ยความร่วมมอื

ในประเทศท่ีมีการ

ด าเนนิการอยา่ง 

ตอ่เนื่อง 

40 

4. ระดับความส าเร็จ 

ของกระบวนการ/

กลไก ในการแสวงหา

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย 

5 

11 การอบรมให้ความรู้

เร่ืองการท ายา

หมอ่ง 

เพื่อให้บุคลากรของส านักงานมคีวามรู้ความ

เข้าใจเร่ืองการท ายาหมอ่ง 

1.ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

อบรม 

4.51 

 

บุคลากรของ

ส านักงาน

อธิการบด ี

ต.ค.61-ก.ย.

62 

10,000 ส านักงาน

อธิการบด ี

2.ระดับความรู้ความ

เข้าใจของเนื้อหาใน

การอบรม 

 

 

4.00 
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3.ร้อยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย 

100 

12 การท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์

การเรียนรู้ วิจัย 

บริการวิชาการ และ

ถ่ายทอดนวัตกรรม

สู่การพัฒนาชุมชน

เมอืง วัดประชา

ระบอืธรรม เขต

ดุสติ 

กรุงเทพมหานคร 

เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่างเครอืขา่ย 

เกิดความพงึพอใจของชุมชนวัดประชาระบอื

ธรรมตอ่ส านักงานอธิการบด ี

1. ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

4.00 

 

ชุมชนวัดประชา

ระบอืธรรม 

ต.ค.61-ก.ย.

62 

10,000 ส านักงาน

อธิการบด ี

2. ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

4.51 

3. จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1 

13 กิจกรรมสนับสนุน

การประชาสัมพันธ์

ส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

ผ่านเว็บไซต์

หนว่ยงานและสื่อ

อื่นๆ 

 

 

 

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมตา่งๆของ

ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

จ านนวนขา่วทีได้รับ

การเผยแพร่ 

12 ข่าว เทศบาลต าบล

ศาลายา  

ต.ค.61-ก.ย.

62 

- ส านักงาน

อธิการบด ี
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14 จัดสถานท่ีและ

ตกแตง่พื้นท่ีของ

ลานกีฬาชุมชนหน้า

พุทธมณฑล หมู ่6 

และสนับสนุน

อุปกรณก์ีฬาให้กับ

เทศบาลต าบล

ศาลายา 

เพื่อสนับสนุนการจัดสถานที่และตกแตง่พื้นท่ี

ของลานกีฬาชุมชนหน้าพุทธมณฑล หมู ่6 และ

อุปกรณก์ีฬาให้กับเทศบาลต าบลศาลายา 

1.ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

4.51 ประชาชนในหมู่ 

6  

ต.ค.61-ก.ย.

62 

80,000 ส านักงาน

อธิการบด ี

2.จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

1 

15 โครงการความ

ร่วมมอืกับชุมชน 

วทิยาลัยเทคนิค

สมุทรสงคราม 

: กิจกรรมสร้าง

ความรู้เร่ืองสุขภาพ

และประชาสัมพันธ์

ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

สมุทรสงคราม

ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.

2562 คร้ังท่ี 1 

 

 

 

 

ให้ความรู้ดา้นสุขภาพแก่ชุมชน รวมท้ัง

ประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัด

สมุทรสงครามให้เป็นท่ีรู้จักของชุมชน 

ชอ่งทางในการ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์

การศึกษาจังหวัด

สมุทรสงคราม เช่น

ทางแผ่นพับ โปสเตอร์ 

เว็ปไซต์ สื่อโซเซียล

มเีดีย 

 

≥ 2 อาจารย์ 

นักเรียน 

นักศกึษา 

วทิยาลัยเทคนิค 

สมุทรสงคราม 

พ.ย. 61 –

ม.ีค. 62 

35,000 บาท 

 

ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

สมุทรสงคราม 



 

 

94 

 

16 โครงการความ

ร่วมมอืกับชุมชน 

โรงเรียนศรัทธา

สมุทร 

: กิจกรรมสร้าง

ความรู้เร่ืองสุขภาพ

และประชาสัมพันธ์

ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

สมุทรสงคราม

ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.

2562 คร้ังท่ี 2 

ให้ความรู้ดา้นสุขภาพแก่ชุมชน รวมท้ัง

ประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัด

สมุทรสงครามให้เป็นท่ีรู้จักของชุมชน 

ชอ่งทางในการ

ประชาสัมพันธ์ศูนย์

การศึกษาจังหวัด

สมุทรสงคราม เช่น

ทางแผ่นพับ โปสเตอร์ 

เว็ปไซต์ สื่อโซเซียล

มเีดีย 

 

≥ 2 อาจารย์ 

นักเรียน 

นักศกึษา 

โรงเรียนศรัทธา

สมุทร จังหวัด  

สมุทรสงคราม 

พ.ย.61–ม.ีค.

62 

35,000  

 

 

 

 

 

ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

สมุทรสงคราม 

17 โครงการศกึษา

เรียนรู้สูว่ถิี

เศรษฐกิจพอเพยีง 

ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.

2562 คร้ังท่ี 1 

1.เพื่อให้บุคลากรศูนยก์ารศึกษาจังหวัด

สมุทรสงคราม ได้รับความรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

2.เพื่อให้เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างเครอืขา่ย 

จ านวนแหลง่เรียนรู้ ท่ี

ใชใ้นการศึกษา 

 

≥ 1 บุคลากรศูนย์

การศึกษา

จังหวัด

สมุทรสงคราม 

พ.ย.61–ม.ีค.

62 

30,000  

 

 

 

 

ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

สมุทรสงคราม 

18 โครงการพัฒนา

ศูนยก์ารเรียน

ด้านโลจิสตกิส์สู่

ชุมชน 

 

 

 เพื่อให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้

ด าเนนิกิจกรรมให้ความรู้และชว่ย

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์

ให้แกชุ่มชน 

 จ านวนเครอืขา่ยของ

ศูนยก์ารศึกษาจังหวัด

อุดรธาน ี

1 1. หมูบ้่าน 

2. หนว่ยงาน

ภาครัฐ 

ต.ค.61  

ถึง 

–ก.ย.62 

20,000 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดอุดรธานี 
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19  โครงการความ

ร่วมมอืทางวิชาการ

ด้านการท่องเท่ียว

และกีฬา 

  เพื่อให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้เป็น

ส่วนหน่ึงในการสง่เสริมการท่องเท่ียวเมอืงรอง 

และผลักดันธุรกิจในท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 

 จ านวนเครอืขา่ยของ

ศูนยก์ารศึกษาจังหวัด

อุดรธาน ี

1  1. หมูบ้่าน 

2. หนว่ยงาน

ภาครัฐ 

ต.ค.61  

ถึง 

–ก.ย.62 

30,000 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดอุดรธานี 

20 การประชุมกลุม่

เครอืขา่ยระหว่าง

ศูนยก์ารศึกษาฯกับ

เทศบาลต าบล

คลองโยงฯ 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดกี่อให้เกิดความ

ร่วมมอืทางเครือข่ายภาคีท่ีเข้มแข็ง 

 

จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

สว่นร่วมในการพัฒนา

ศูนยก์ารศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

1 เครอืขา่ย เทศบาลต าบล

คลองโยง 

พฤศจิกายน 

2560 

20,000 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดนครปฐม 

21 โครงการสร้างสรรค์

สังคม ส่งเสริม

ระเบียบวนิัยจราจร 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดตีอ่ชุมชนและ

ส่งเสริมความปลอดภัยของคณจารย์ เจ้าหนา้ที่ 

และนักศกึษา 

ระดับความพึงพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของศูนย์ฯ 

4.00 สถานีต ารวจ 

พุทธมณฑล 

ธันวาคม 

2561 

30,000 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดนครปฐม 

4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ 

1 การประชุมกลุม่

เครอืขา่ยระหว่าง

ศูนยก์ารศึกษาฯกับ

บริษัทหรือสถาน

ประกอบการ 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดกี่อให้เกิดความ

ร่วมมอืทางเครือข่ายภาคีท่ีเข้มแข็ง 

 

จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

ศูนยก์ารศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

1 เครอืขา่ย บริษัทหรือ

สถาน

ประกอบการ 

ม.ีค.2562 10,000 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดนครปฐม 

2.จ านวนของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่ศุนย์

การศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

 

 

1 เครอืขา่ย 
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2 โครงการ Job Fair เพื่อแนะแนวทางการท างานให้แก่นักสกึษา 

และประชาชนท่ี สนใจ 

 

ระดับความพึงพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อ

การด าเนนิกิจกรรม

ของศูนย์ฯ 

4.00 บริษัทหรือ

สถาน

ประกอบการ 

ม.ิย.2562 20,000 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดนครปฐม 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การ

ปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า

กิจกรรม/โครงการ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่

ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงาน

กิจกรรม/โครงการในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย อย่างเป็น

ระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย โดยจัดท า

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ย ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน 

โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย รวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2  การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และ

น าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ

สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือขา่ย อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ทุกๆ 

เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กบัเครือข่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ ๓๑๔๕/๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย

ก าหนดให้มีจ านวน ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (เครือข่าย
ศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ และเครือข่ายต่างประเทศ) มีมิติประสิทธิผล 
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย มิติคุณภาพการบริการ มหาวิทยาลัยมี
เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ มีข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย มิติประสิทธิภาพ มี
กระบวนการ กลไกการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย 

ดังนั้น ในการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและ
ท้องถิ่น กองพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการผลักดันผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของมิติต่างๆให้
บรรลุเป้าหมาย จึงเล็งเห็นว่าการที่จะสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดี  และมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจาก
กระบวนการ กลไกการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่ชัดเจนและเกิดจากการด าเนินงานร่วมกันของบุคลากรภายใน
องค์กร อันประกอบด้วยหน่วยงานจัดการศึกษา และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือให้การสร้างความสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงเครือข่าย ประสบความส าเร็จได้ ทั้งนี้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ตามรายชื่อดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
           ๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ประธาน 
           ๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    รองประธาน 
           ๑.๓ ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
           ๑.๔ คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 
           ๑.๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
           ๑.๖ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     กรรมการ 
           ๑.๗ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
           ๑.๘ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
           ๑.๙ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
           ๑.๑๐ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
           ๑.๑๑ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์   กรรมการ 
           ๑.๑๒ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ    กรรมการ 
           ๑.๑๓ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
           ๑.๑๔ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   กรรมการ 
           ๑.๑๕ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์    กรรมการ 
           ๑.๑๖ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   กรรมการ 
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           ๑.๑๗ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  กรรมการ 
๑.๑๘ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 

          ๑.๑๙ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
          ๑.๒๐ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ 
          ๑.๒๑ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
          ๑.๒๒ ผู้อ านวยการส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป   กรรมการ 
          ๑.๒๓ ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  กรรมการ 
          ๑.๒๔ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   กรรมการ 
          ๑.๒๕ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม   กรรมการ 
          ๑.๒๖ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี   กรรมการ 
          ๑.๒๗ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  กรรมการ 
          ๑.๒๘ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
          ๑.๒๙ นางสาวเสาวภา  ชัยพฤกษทล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          ๑.๓๐ นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 
       ๑. ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานการสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่าย และการบริหารจัดการ
เครือข่ายของหน่วยงาน 
       ๒. สนับสนุนและอ านวยความสะดวก การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานในการจัดกิจกรรม แผนปฏิบัติ
การด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
       ๓. ผลักดันผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
       ๔. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ ๕ ปี และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
๒. คณะกรรมการก ากับและติดตาม 

          ๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     ประธาน  
          ๒.๒ ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     รองประธาน 
          ๒.๓ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์    กรรมการ 
          ๒.๔ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
          ๒.๕ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
          ๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
          ๒.๗ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
          ๒.๘ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
          ๒.๙ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  กรรมการ 
          ๒.๑๐ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กรรมการ 
          ๒.๑๑ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  กรรมการ 
          ๒.๑๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   กรรมการ 
          ๒.๑๓ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
          ๒.๑๔ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กรรมการ 
          ๒.๑๕ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์   กรรมการ 
         ๒.๑๖ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ กรรมการ 
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         ๒.๑๗ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
         ๒.๑๘ รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
         ๒.๑๙ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 
         ๒.๒๐ รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ 
                 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 

๒.๒๑ หัวหน้าส านักงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 
         ๒.๒๒ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
         ๒.๒๓ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ กรรมการ 
         ๒.๒๔ ผู้อ านวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  กรรมการ 
         ๒.๒๕ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษา จ.สมุทรสงคราม  กรรมการ 
         ๒.๒๖ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม    กรรมการ 
         ๒.๒๗ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา จ.ระนอง     กรรมการ 
         ๒.๒๘ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี    กรรมการ 
         ๒.๒๙ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 
         ๒.๓๐ นางสาวเสาวภา  ชัยพฤกษทล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๒.๓๑ นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 
        ๑. ก ากับ ติดตามให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
        ๒. ตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ ๕ 
ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
        ๓. ก ากับ ติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครบถ้วนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผน 
        ๔. ตรวจสอบ การด าเนินงาน การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ส าเร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน
และทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
๓. คณะกรรมการด าเนินการและรายงานผล  
          ๓.๑ ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     ประธาน 
          ๓.๒ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา     รองประธาน 
          ๓.๓ หัวหน้าส านักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
          ๓.๔ หัวหน้าส านักงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
          ๓.๕ หัวหน้าส านักงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
          ๓.๖ หัวหน้าส านักงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์    กรรมการ 
          ๓.๗ หัวหน้าส านักงาน คณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
          ๓.๘ หัวหน้าส านักงาน คณะครุศาสตร์     กรรมการ 
          ๓.๙ หัวหน้าส านักงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   กรรมการ 
          ๓.๑๐ หัวหน้าส านักงาน วิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
          ๓.๑๑ หัวหน้าส านักงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   กรรมการ 
          ๓.๑๒ หัวหน้าส านักงาน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์    กรรมการ 
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          ๓.๑๓ หัวหน้าส านักงาน วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ    กรรมการ 
          ๓.๑๔ หัวหน้าส านักงาน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์   กรรมการ 
          ๓.๑๕ หัวหน้าส านักงาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ   กรรมการ 
          ๓.๑๖ หัวหน้าส านักงาน บัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
          ๓.๑๗ หัวหน้าส านักงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
          ๓.๑๘ หัวหน้าส านักงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 
          ๓.๑๙ หัวหน้าส านักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
          ๓.๒๐ หัวหน้าส านักงาน ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ    กรรมการ 
          ๓.๒๑ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม 
                  การเรียนรู้ตลอดชีวิต      กรรมการ 

๓.๒๒ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 
          ๓.๒๓ รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม    กรรมการ 
          ๓.๒๔ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา จ.ระนอง     กรรมการ 
          ๓.๒๕ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี    กรรมการ 
          ๓.๒๖ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษา จ.สมุทรสงคราม  กรรมการ 
          ๓.๒๗ นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์     กรรมการ 
          ๓.๒๘ นางทิฆัมพร อิสริยอนันต์     กรรมการ 
          ๓.๒๙ นายวรงค ์  ชื่นครุฑ      กรรมการ 
          ๓.๓๐ นางสาวกัญญ์พัฑฒา  หงส์ภัทราจันทร์    กรรมการ 
          ๓.๓๑ นางสาวณธกมล ลูกค า      กรรมการ 
          ๓.๓๒ นางสาวรัณวรชัญ์  บุญถึก      กรรมการ 
          ๓.๓๓ นางสาวอรกานต์จิตต์  สุขอ่ิมเจริญ     กรรมการ 
          ๓.๓๔ นางสาวสายบวั นนท์ศิลา     กรรมการ 
          ๓.๓๕ นางสาววีรวรรณ เหลืองอร่าม     กรรมการ 
          ๓.๓๖ นายจเร  นาคทองอินทร์     กรรมการ 
          ๓.๓๗ นางสาวศุทธิน ี ไชยรัตน์      กรรมการ 
          ๓.๓๘ นางพรรณนลิน สัชฌุกร      กรรมการ 
          ๓.๓๙ นางสาวบุรัสกร แจ่มเมธีกุล     กรรมการ 
          ๓.๔๐ นางสาววรีญา คลังแสง      กรรมการ 
          ๓.๔๑ นางพัทธนันท ์ โรจน์รุ่งรัตน์     กรรมการ 
          ๓.๔๒ นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ      กรรมการ 
          ๓.๔๓ นายสุรชัย  น้อยค าเมือง     กรรมการ 
          ๓.๔๔ นางสาวปิยนุช ทองมาก      กรรมการ 
          ๓.๔๕ นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง      กรรมการ 
          ๓.๔๖ นางสาวกัลยากร ทองมาก      กรรมการ 
          ๓.๔๗ นายปรุงศักดิ์ เชิดชู      กรรมการ 
          ๓.๔๘ นายหัสถชัย นวนประสงค์     กรรมการ 
          ๓.๔๙ นายวรเทพ  นาควงศ์      กรรมการ 
          ๓.๕๐ นายวราพงษ ์ ท่าขนุน      กรรมการ 
          ๓.๕๑ นางชนิดา   ชิราพฤกษ์     กรรมการ 
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          ๓.๕๒ นางสาววิมลฉตัร์ เลิศคชสีห์     กรรมการ 
          ๓.๕๓ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล     กรรมการ 
          ๓.๕๔ นางสาวปพิชญา ศิลปักษา     กรรมการ 
          ๓.๕๕ นางสาวกฤษณา อารีย์      กรรมการ 
          ๓.๕๖ นางสาวจิราพร ท าโย      กรรมการ 
          ๓.๕๗ นางสาวณัฐชา ลี้ปัญญาพร     กรรมการ 
          ๓.๕๘ นางสาวกานดา สารพล      กรรมการ 
          ๓.๕๙ นายพีระพัฒน์ เพชรสังข์     กรรมการ 
          ๓.๖๐ นางสาวอรวรรณ วุทธิโช      กรรมการ 
          ๓.๖๑ นายพงศักดิ์ รุ่งสง      กรรมการ 
          ๓.๖๒ นางสาวจิราพร ฮามวงศ์      กรรมการ 
          ๓.๖๓ นายธนบรรณ วรุณธรรม     กรรมการ 
          ๓.๖๔ นางสาวเสาวภา   ชัยพฤกษทล     กรรมการและเลขานุการ 
          ๓.๖๕ นางสาวอัจฉราพรรณ  ได้พร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 
       ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ 
       ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
       ๓. เสนอแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 
       ๔. ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ 
       ๕. รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบและจัดส่งให้กองพัฒนานักศึกษา 
       ๖. จัดท าหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมจัดส่งให้กองพัฒนานักศึกษา 
       ๗. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
       ๘. จัดท าแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
สั่ง ณ วันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
            

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจดัท าแผนปฏิบัติการด้านสรา้งความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ครั้งที่ 1/2562 

วันศุกร์ที่ 14 กันายน พ.ศ. 2561  เวลา 09.00-11.00 น. 

ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์  อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ช้ัน 3 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ประธานที่ประชุม ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผูม้าประชุม 

 1. ผศ.สริิอร  จ าปาทอง  รองประธาน 

 2. อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ  กรรมการ 

 3. อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์  กรรมการ 

 4. อาจารย์ทักษิณา บุญบุตร  กรรมการ 

 5. อาจารย์สุริยันต ์ จันทร์สว่าง  กรรมการ 

 6. อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล  กรรมการ (ผูแ้ทน) 

 7. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ  กรรมการ 

8. อาจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  กรรมการ 

9. ผศ.ภูสิทธ์  ภูค าชะโนด  กรรมการ 

 10. นายหัสถชัย  นวนประสงค์  กรรมการ 

 11. นายธนบรรณ วรุณธรรม  กรรมการ 

 12. นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงษ์ภัทราจันทร์ กรรมการ 

 13. นายสุรชัย  น้อยค าเมอืง  กรรมการ (ผูแ้ทน) 

 14. นายจเร  นาคทองอนิทร์  กรรมการ 

 15. นางสาววีวรรณ เหลืองอร่าม  กรรมการ 

 16. นายปรุงศักดิ์ เชดิช ู   กรรมการ 

 17. นางสาวรัณวรัชญ์ บุญถึก   กรรมการ 

 18. นางสาวจิราพร ฮามวงศ ์  กรรมการ 

19. นางสาวศุทธิน ี ไชยรัตน์   กรรมการ 

20. นายวรเทพ   นาควงศ ์  กรรมการ 

21. นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  กรรมการ 

22. นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห ์  กรรมการ 

23. นางสาวอรวรรณ วุทธิโช   กรรมการ 

24. นายพงศักดิ์  รุ่งสง   กรรมการ 

25. นางสาวจิราพร ท าโย   กรรมการ 
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 26. นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 27. นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ผูไ้ม่มาประชุม 

 1. นางพรพิศ  ประดิษฐพงษ์  กรรมการ 

 2. อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง  กรรมการ 

 3. อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน   กรรมการ 

 4. อาจารย์สุพัตรา กายจนโนภาส  กรรมการ 

 5. อาจารย์สหภพ กลีบล าเจยีก  กรรมการ 

 6. อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยธร   กรรมการ 

 7. อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ  กรรมการ 

 8. อาจารย์ตน้ฝน ทรัพย์นิรันดร ์  กรรมการ 

 9. นางสาวทัศนยีา มีเปี่ยมสมบูรณ์  กรรมการ 

 10. นางสาวสายบัว นนท์ศลิา  กรรมการ 

 11. นางสาวณธกมล ลูกค า   กรรมการ 

 12. นางสาวอรกานตจ์ติต์ สุขอิ่มเจรญิ  กรรมการ 

 13. นางสาวปิยนุช ทองมาก  กรรมการ 

 14. นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง   กรรมการ 

 15. นางสาวกัลยากร ทองมาก  กรรมการ  

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวดวงกมล สุรพิพัช 

2. นางสาวบุรัสกร แจ่มเมธีกุล 

3. นางสาวกรรณกิาร์ ศรพีนมวรรณ 

4. นางพรรณนลนิ สัขณุกร  

 5. นางสาววรีญา คลังแสง 

 6. นายศุภพล  ค าช่ืน 

7. นางสาวกาญจนา สังขชุ์ม 

ระเบียบวาระที่ 1  :  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานที่ประชุมแจ้งว่า 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยก าหนดให้

มีจ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (เครือข่ายศิษย์

เก่า เครือขา่ยชุมชน เครือขา่ยผู้ประกอบการ เครือขา่ยสมาคมวิชาชีพ และเครือขา่ยต่างประเทศ)  
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ดังนั้น ในการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ 

เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น กองพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการผลักดันผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของมิติต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย จึงเล็งเห็นว่าการที่จะสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง

เครือข่ายที่ดี และมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากกระบวนการ กลไกการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่ชัดเจน

และเกิดจากการด าเนินงานร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร อันประกอบด้วยหน่วยงานจัดการศึกษา และ

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่าย ประสบความส าเร็จได้ 

ทั้งนี้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จงึขอแจง้ที่ประชุมทราบ  

คณะกรรมการมีขอ้แก้ไข ดังนี้ 

1. ล าดับที่ 2.15 เดิม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ แก้ไขเป็น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

2. ล าดับที่ 2.21 เดิม หัวหน้าส านักงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม แก้ไขเป็น รอง

ผูอ้ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความรว่มมือ ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

3. ล าดับที่ 3.60 เดิม นางสาวอรวรรณ วุทธิโช แก้ไขเป็น นางสาวพัชรา แสงนวล 

4. ล าดับที่ 3.45 เดิม นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง แก้ไขเป็น นางสาวธีราภรณ ์จุมรี 

5. เพิ่มชื่อ นางสาวกนกกร ผวิอ่อน  กรรมการ 

6. เพิ่มช่ือ นางปุณรภา ประดิษฐพงษ์ กรรมการ 

มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายกรรมการและเลขานุการแก้ไข เพิ่มเติม 

ระเบียบวาระที่ 2  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ( ไ ม่ มี )  

ระเบียบวาระที่ 3 :  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี ) 

ระเบียบวาระที่ 4 :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 4.1 ติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานที่ประชุมแจ้งว่า 

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา ได้ติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ้างอิงตามบันทึก

ข้อความ ที่ กพน.2561/3130 ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561) นั้น ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานจัดส่งรายงาน

ดังกล่าว ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561  

ทั้งนี ้จึงขอเรียนต่อคณะกรรมการทุกท่านทราบ เพื่อด าเนินการติดตาม รายงานผลให้

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อกองพัฒนานักศกึษาด าเนนิการตอ่ไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.2 ชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานที่ประชุมแจ้งว่า 

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมหารอืแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ 5 ปี และประจ าปี เมื่อ

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 มตทิี่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านต่างๆ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดท า แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ การจัดท าแผนดังกล่าวหน่วยงาน

จะต้องด าเนินการจัดท าแผนในระดับหน่วยงาน และส่งให้กับหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบและจัดท าแผนใน

ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี ้

แนวทางจัดท าแผน 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ระดับหนว่ยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย ตามข้อเสนอแนะผลการ

ด าเนนิงานในปีที่ผา่นมา พร้อมก าหนดกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯของหน่วยงาน ให้

สอดคล้องหรอืเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-

2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหนว่ยงาน และเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งจัดส่ง

ให้กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ 

5. ทบทวนกิจกรรมตามแผนฯ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561– มีนาคม 2562) ร่วมกับ

ผู้บริหารหน่วยงาน และเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนฯ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561– มีนาคม 2562) กับกอง

พัฒนานักศึกษาตามปฏิทินนัดหมาย 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนฯ 3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12 

เดือน พร้อมสง่กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล 

จึงขอเรียนที่ประชุมทราบและด าเนินการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งแผนให้

หนว่ยงานเจา้ภาพตรวจสอบ ภายในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561  

หน่วยงานที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

หน่วยงานจัดการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1) คณะครุศาสตร์ 15) ส านักงานอธิการบดี 

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17) ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

4) คณะวิทยาการจัดการ 18) สถาบันวจิัยและพัฒนา 

5) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 19) ส านักวิชาการศกึษาท่ัวไป GE 
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6) คณะศลิปกรรมศาสตร์ 20) สถาบันสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้(สสสร.) 

7) บัณฑติวทิยาลัย 21) ส านักงานศูนยก์ารศึกษาจังหวดัสมุทรสงคราม 

8) วิทยาลัยนานาชาต ิ 22) ส านักงานศูนยก์ารศึกษาจังหวัดนครปฐม 

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 23) ส านักงานศูนยก์ารศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 24) ส านักงานศูนยก์ารศึกษาจังหวัดระนอง 

11) วทิยาลัยสหเวชศาสตร์  

12) วทิยาลัยการภาพยนตร์ฯ  

13) วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน  

14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 ปฏิทินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล กรรมการและแลขานุการ กล่าวต่อที่ประชุม เพื่อให้การ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไป

ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด กองพัฒนานักศึกษา จึงขอก าหนดปฏิทินการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้าน

การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 

ก.ค.2561 กองพัฒนานักศกึษา 

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 

14 ก.ย.2561 กองพัฒนานักศกึษา 

3. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์

กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ระดับหนว่ยงานใหห้นว่ยงานเจา้ภาพตรวจสอบ 

21 ก.ย.2561 คณะ วิทยาลัย 

หนว่ยงานสนับสนุน 

4. ปรับปรุงแผนตามข้อเสนอแนะ และจัดส่งเล่ม

แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่าน

การอนุมัตจิากผู้บริหารหนว่ยงาน  

22-30 ก.ย.2561 คณะ วิทยาลัย 

หนว่ยงานสนับสนุน 

5. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์

กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

30 ก.ย.61 กองพัฒนานักศกึษา 
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ระดับมหาวิทยาลัย 

6 .  เ ผย แพร่ แ ผนปฏิ บั ติ ก า รด้ า นก า รสร้ า ง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

1 ต.ค.61 คณะ วิทยาลัย 

หนว่ยงานสนับสนุน 

กองพัฒนานักศกึษา 

7. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนฯและติดตามผล

การด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

   7.1 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

มี.ค.62 

พ.ค.62 

ก.ย.62 

-กองพัฒนานักศึกษา 

-คณะกรรมการ

ปฏิบัติงานด้านการ

สร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 

8. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนฯและรายงานผล

การด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

  8.1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 3.1.1 , 

3.1.2, 3.2.1 และ 3.4.1 

 

 

ทุกเดือน 

 

คณะ วิทยาลัย 

หนว่ยงานสนับสนุน 

  8.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มี.ค.62 

พ.ค.62 

ก.ย.62 

คณะ วิทยาลัย 

หนว่ยงานสนับสนุน 

9. จัดประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง

คณะกรรมการตรวจตดิตามฯ 

รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

-กองพัฒนานักศึกษา 

-คณะกรรมการ

ปฏิบัติงานด้านการ

สร้างความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 

จงึขอแจง้ที่ประชุมทราบ 

คณะกรรมการเสนอที่ประชุมเพิ่ม หนว่ยงานสนับสนุนในส่วนขอ้ที่ 3,4,6 และ 8 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายกรรมการและเลขานุการแก้ไขเพิ่มเติมตาม

ข้อเสนอแนะ 

ระเบียบวาระที่ 5 :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณา ทบทวนวัตถุประสงค์แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์

กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานที่ประชุมแจ้งว่า 

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบก ากับ และติดตามการจัดท าแผนปฏิบัติ
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การด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไป

ตามแนวปฏิบัติเดียวกันกับมหาวิทยาลัยฯ  

ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปอย่า งมี

ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จึงขอให้คณะกรรมการฯร่วมกันทบทวนวัตถุประสงค์ และ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในแผน เพื่อใช้ในการด าเนินงานต่อไปได้ 

จงึขอแจง้ที่ประชุมรว่มพิจารณาตามเอกสาร 

ระดับมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ของแผน (เดิม) วัตถุประสงค์ของแผน (ปรบัปรุง) 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการแสวงหา

ความร่วมมือกับเครือข่ายตามภารกิจหลักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีความ

ร่วมมือกับเครือข่ายตามภารกิจหลักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิดผลผลิตที่

เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครอืข่ายอย่างเป็นรูปธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครอืข่ายอย่างเป็น

รูปธรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (เดิม) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ปรับปรุง) 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่

มหาวิทยาลยั  

เปา้หมาย รอ้ยละ 100 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลยั  

เปา้หมาย รอ้ยละ 100 

2. จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลยั 

เปา้หมาย 5 เครอืข่าย 

2. จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลยั 

เปา้หมาย 5 เครอืข่าย 

3. ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมอืกับเครอืข่าย  

เปา้หมายระดับ 5 

3. รอ้ยละของเครอืข่ายความรว่มมือในประเทศที่มี

การด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง 

เปา้หมาย รอ้ยละ ≥75 

 4. ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

สรา้งความร่วมมือกับเครือข่าย  

เปา้หมายระดับ 5 
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ระดับหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ของแผน (เดิม) วัตถุประสงค์ของแผน (ปรบัปรุง) 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการแสวงหา

ความร่วมมือกับเครือข่ายตามภารกิจหลักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีความ

ร่วมมือกับเครือข่ายตามภารกิจหลักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิดผลผลิตที่

เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครอืข่ายอย่างเป็นรูปธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครอืข่ายอย่างเป็น

รูปธรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (เดิม) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ปรับปรุง) 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่

มหาวิทยาลยั  

เปา้หมาย รอ้ยละ 100 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลยั  

เปา้หมาย รอ้ยละ 100 

2. จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลยั 

เปา้หมาย หน่วยงานจัดการศกึษา 5 เครอืข่าย,หน่วยงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษา 1 เครือข่าย 

2. จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลยั 

เปา้หมาย หน่วยงานจัดการศกึษา 5 เครอืข่าย,

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 1 เครอืข่าย 

3. ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมอืกับเครอืข่าย  

เปา้หมายระดับ 5 

3. ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกใน

การสร้างความร่วมมือกับเครอืข่าย  

เป้าหมายระดับ 5 

   มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ โดยใหห้นว่ยงานก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้อง 

5.2 ทบทวน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวทางการเปิด

โอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานที่ประชุมแจ้งว่า 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐก าหนดดัชนีความ

โปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมนิเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นหลักการที่ส าคัญอย่างหนึ่งของความโปร่งใส  

มหาวิทยาลัยฯ จึงด าเนินการจัดท าประกาศฯ เพื่อเป็นแนวทางการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามพันธกิจต่างๆ จึงได้มีการ

วางมาตรการ ระบบหรือกลไก ในการให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนนิงานอย่างชัดเจน 
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ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามแนวทางการด าเนินงาน กองพัฒนานักศึกษา จึ ง

ขอให้ที่ประชุมมสี่วนรว่มในการพิจารณาประกาศดังกล่าว เพื่อกองพัฒนานักศกึษา ด าเนนิการตอ่ไป  

คณะกรรมการฯ เสนอเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ภารกิจ/งานที่ 1 การใหก้ารศกึษา กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา เพิ่ม นักเรียน 

2. ภารกิจ/งานที่ 3 บริการวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน ท้องถิ่น, 

ประชาชน/ชาวบ้าน, ครัวเรือน และตัดอาจารย์  

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายกรรมการและเลขานุการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

ระเบียบวาระที่ 6  :  เรื่องอื่นๆ (ไม่มี) 

เลิกประชุม เวลา 11.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเสาวภา  ชัยพฤกษทล 
            บันทึกรายงาน 

 

 
 

 
ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ 

             ตรวจสอบรายงาน 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์  

กับเครือข่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 
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