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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้ างความสัมพันธ์ กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ได้มีก ารพัฒนาการด าเนินงานจากปีที่ผ่านมาโดยให้ความสาคัญ กับ การมีส่วนร่วมของคณะ วิท ยาลัย
หน่วยงานสนับ สนุน ซึ่งรายละเอียดของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์ กั บ เครือข่าย จะเน้นแนว
ทางการในการดาเนินงานการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการกระทาของสมาชิกเครือข่าย
ยอมรับร่วมกัน แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนให้
กิจกรรม/โครงการที่ถู ก ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติก ารด้านการสร้างความสัมพันธ์ กั บ เครือข่าย สามารถบรรลุ
เป้าหมายไปได้ รวมไปถึ งการแสดงข้อมูล รายละเอียดให้เ ห็นถึงกิจกรรม/โครงการตามที่มหาวิท ยาลัยได้วาง
แนวนโยบายไว้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มเครือข่ายในแต่ละกลุ่มต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กั บ คณะ วิทยาลั ย
หน่วยงานสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย ให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนการ
สร้างความผูกพัน ความเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานได้จัดร่วมกันกับกลุ่ม เครือข่าย อัน
ได้แก่
1) กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน
3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ
5) กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
สาหรับในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 นี้ มหาวิทยาลัยได้มกี ารจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการสนับสนุนการทากิจกรรมร่วมกัน
ของกลุ่มเครือข่าย โดยผลักดันให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดาเนินการอย่างเป็นระบบและทิศทางเดียวกัน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น และมีวัตถุประสงค์เพื่อเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย
ทั้งภายในและต่างประเทศ เกิดข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการ
แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย โดยวัดผลการดาเนินงานในการสร้างกลุ่มเครือข่ายตามจานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย และวัดผลการจัดกิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่ายจากระดับความพึง
พอใจของเครือข่ายที่มีต่อการดาเนินกิจกรรมของมหาวิท ยาลัย ทั้งนี้ ให้มีก ารติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติก ารด้านการสร้างความสัมพันธ์ กับ เครือข่าย ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับ ผิดชอบในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร โดยมีกิจกรรม/โครงการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สรุปได้ดังนี้

2
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
เพื่อ สร้างระบบและกลไกการบริหารเครือข่ายที่มีคุณภาพ และมีก ารจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผนและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย นาไปสู่การ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จึงมีแนวทางในการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ได้แก่
(1) นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน
ได้แก่ พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
ศิษย์เก่าและชุมชน
(2) นโยบายการพัฒนาการสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้ านการวิจัยและด้าน
อื่นๆในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน
(3) นโยบายการผลิตและพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้แก่ ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาและผลิตครูให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
(4) นโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ได้แก่ สร้างเครือข่ายความร่วมกับองค์กรหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
(5) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม
ได้แก่ สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
(6) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
(7) ตัวชี้วัด ได้แก่
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
ดังนั้น สาหรับในการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ จึ ง เป็ น กลไกอย่ า งหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นให้ กิ จ กรรม/โครงการที่ ถู ก ก าหนดไว้ ใ น
แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย สนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อไป
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1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย

7

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

8

1.4 ผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558-2560
1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงาน
2559
(1)
(2)
10
1,113,880
17
908,100
6
594,800

กลุ่มเครือข่าย
1)กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
2)กลุ่มเครือข่ายชุมชน
3)กลุ่มเครือข่ายสมาคม
วิชาชีพ
4)กลุ่มเครือข่าย
ผู้ประกอบการ
5)กลุ่มเครือข่าย
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
รวม
หมายเหตุ

2560
(1)
(2)
13
210,760
21
781,950
13
614,460

(1)
14
35
13

2561
(2)
598,700
1,895,914.04
243,400

(1)
37
73
32

รวม
(2)
1,923,340
3,585,964.04
1,452,660

8

114,500 17

853,075 19

61,850 44

1,029,425

7

2,841,200 12

1,989,900 13

2,464,700 32

7,295,800

48

5,572,480 76

4,450,145 94

5,264,564.04 218 15,287,189.04

(1) จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการจัดให้กับกลุม่ เครือข่าย
(2) งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการให้กบั กลุ่มเครือข่าย
*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

1.4.2 กราฟแสดงข้อมูลผลการดาเนินงาน
40

35

35
30
25

21

20
15
10

7

10

13

19

17

14

17

13 13

11
6 6

12
6

8

6 7

13

2558
2559
2560
2561

5
0
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สรุปผลการดาเนินงานจากกราฟ ผลการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายจากแผนปฏิบัติ
การด้านการสร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่าย ซึ่งข้อมูลผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 สรุป
ได้ดังนี้
1) กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 7 กิจกรรม งบประมาณ 869,726 บาท
2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 1,113,880 บาท
3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 13 กิจกรรม งบประมาณ 210,760 บาท
4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 14 กิจกรรม งบประมาณ 598,700 บาท
2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน
1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 11 กิจกรรม งบประมาณ 657,150 บาท
2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 17 กิจกรรม งบประมาณ 908,100 บาท
3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 21 กิจกรรม งบประมาณ 781,950 บาท
4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 35 กิจกรรม งบประมาณ 1,895,914.04 บาท
3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 368,926 บาท
2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 594,800 บาท
3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 13 กิจกรรม งบประมาณ 614,460 บาท
4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 13 กิจกรรม งบประมาณ 243,400 บาท
4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ
1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 331,346 บาท
2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 114,500 บาท
3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 17 กิจกรรม งบประมาณ 853,075 บาท
4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 19 กิจกรรม งบประมาณ 61,850 บาท
5) กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 2,724,626 บาท
2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 7 กิจกรรม งบประมาณ 2,841,200 บาท
3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 12 กิจกรรม งบประมาณ 1,989,900 บาท
4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 13 กิจกรรม งบประมาณ 2,464,700 บาท
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1) ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (Learner outcome)
2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research and innovation)
3) ด้านการบริการวิชาการ (Academic services)
4) ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (Arts, culture and Thainess)
5) ด้านบริหารจัดการ (Management)
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (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) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียน (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) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึก ษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ย วชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทัก ษะการคิดวิเ คราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม
มีจติ สาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มคี ุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทาความดีที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็น
วังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรีย นรู้สู่สากล หมายถึง เป็ นมหาวิทยาลัยที่มี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
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
งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการ
วิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่สร้างเครือข่ายความ
ร่ว มมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกั บ
มหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.1 นโยบายด้านการสร้างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยฯมุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงได้กาหนด
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายความสัมพัน ธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและ
ชุมชน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านอื่นๆในการ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน
3) ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
กับสถานศึกษาในการพัฒนาและผลิตครูให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4) สร้างเครือข่ายความร่วมกับองค์กรหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
5) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางวั ฒ นธรรมแลกเปลี่ ย นเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายตามภารกิจหลักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิดผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.3.2.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดกี ับมหาวิทยาลัย
2.3.2.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่หลากหลาย
2.3.2.3 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
2.3.2.4 มหาวทิยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ ผูป้ ระกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย เป้าหมาย ร้อยละ 100
2. จานวนเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย เป้าหมาย 5 เครือข่าย
3. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย ร้อยละ 75
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4. ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มกี ารจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย เป้าหมาย ร้อยละ 65
5. ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
เป้าหมาย ระดับความสาเร็จ 5
2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย ตามข้อเสนอแนะผลการดาเนินงานในปีที่ผ่าน
มา พร้อมกาหนดกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั นทา ให้
สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัย และเสนอให้ผบู้ ริหารพิจารณาอนุมัติ
5. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
6. จัดประชุมทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561– มีนาคม 2562) ร่วมกั บคณะกรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย
7. สรุปรายงานผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12 เดือน
8. จัดเก็บหลักฐาน และรายงานผลการดาเนินงาน จัดส่งมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
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2.5 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564)
2562 2563 2564

ศิษย์เก่า

20

100

100

100

100

1

1

1

1

1

งบประมาณ (บาท)
2560 2561

ผู้รับผิดชอบ

2562 2563 2564
320,000

2560 2561

กลุ่ม
เป้าหมาย

320,000

1.ร้อยละของ
เครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2.จานวน
เครือข่ายที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายของตัวชี้วดั

360,000

1) กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
1 โครงการสร้าง 1. เพื่อให้ศษิ ย์เก่ามีส่วน
ความสัมพันธ์ ร่วมในการพัฒนา
ที่ดกี ับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดรี ะหว่างศิษย์เก่ากับ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

350,000

วัตถุประสงค์โครงการ

50,000

กิจกรรม/โครงการ

กองพัฒนา
นักศึกษา
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-

1

1

1

มหาวิทยาลั ยใน
ต่างประเทศ

-

1,000,000

-

1,000,000

1.จานวน
เครือข่ายที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

1,000,000

5) กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
2 โครงการ
1. เพื่อทาความร่วมมือกับ
ความร่วมมือ เครือข่ายเพื่อการต่อยอด
กับ
การพัฒนาการแลกเปลี่ยน
มหาวิทยาลัย เรียนรู้
ต่างประเทศ 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดกี ับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ และการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

กองพัฒนา
นักศึกษา
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชีว้ ัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1) กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
1 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนนั ทา

1. เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย
2. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัย
2 กิจกรรมสายสัมพันธ์
1. เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
ศิษย์เก่า ครั้งที่ 2
การพัฒนามหาวิทยาลัย
2. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัย
5) กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1 โครงการทาความร่วมมือ 1. เพื่อทาความร่วมมือกับ
กับ มหาวิทยาลัยใน
เครือข่ายเพื่อการต่อยอดการ
ต่างประเทศ
พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศเพือ่
การประชาสัมพันธ์ และการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

1.จานวนเงินระดมทุน
2.จานวนศิษย์เก่าที่เข้า
ร่วมงาน

จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

1

เครือข่ายศิษย์เก่า ไตรมาสละ 1
ครั้ง

40,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

250,000
500 คน

เครือข่ายศิษย์เก่า ก.พ.- เม.ย.
2561

320,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

1,000,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

1

-Indiana State
University หรือ
- Ho Chi Minh
City Open
University
(HCMCOU)

ม.ค.-ก.ค.62
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ระดับคณะ วิทยาลัย
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2.5.3 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564)

3.60

3.60

3.60

บุคลากร
นักศึกษา
และศิษย์
เก่า

60

65

65

80,000

ศิษย์เก่า

ผู้รับผิดชอบ

คณะครุ
ศาสตร์

150,000

80

80,000

70

150,000

70

2560 2561 2562 2563 2564
80,000

จานวนศิษย์เก่าที่
50
50
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
เครือข่าย
1. ระดับความพึง 3.55 3.55
พอใจของเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2. ร้อยละของศิษย์ 60
60
เก่าที่เข้ามามีส่วน
ร่วมกิจกรรมใน
คณะ

2562 2563 2564

งบประมาณ (บาท)

150,000

2560 2561

กลุ่ม
เป้าหมาย

40,000

เป้าหมายของตัวชี้วดั

150,000

1) กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
1 โครงการความ เพื่อให้ศิษย์เก่าร่วมกาหนด
ร่วมมือเพื่อการ นโยบายและแนวทางการ
พัฒนาเครือข่าย จัดกิจกรรมสร้าง
ศิษย์เก่า
ความสัมพันธ์ที่ดี
2 โครงการสร้าง
1.เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์
ความสัมพันธ์
ปัจจุบันได้เพิ่มพูนความรู้
ระหว่างศิษย์เก่า ความสามารถเพื่อนาไป
และศิษย์ปัจจุบัน พัฒนาตนเอง พัฒนาสู่
คณะเทคโนโลยี ชุมชน สังคม และ
อุตสาหกรรม
ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมา
คณะฯ และเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับรุ่นน้องในการ
พัฒนาการเรียน การวิจัย
3.เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีระหว่างศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

-

วัตถุประสงค์โครงการ

150,000

กิจกรรม/โครงการ

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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เครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ คณะ
วิทยาการจัดการ
3. จานวน
ทุนการศึกษาที่
มอบให้กับ
นักศึกษาปัจจุบัน

ละ
100

ละ
100

ละ
100

ละ
100

ละ
100

1 ทุน

1 ทุน

1 ทุน

1 ทุน

1 ทุน

50,000
15,606

50,000
15,300

50,000
15,000

โครงการคืนสู่
เพื่อส่งเสริมศิษย์เก่า ศิษย์
เหย้า คณะ
ปัจจุบัน ของคณะ
วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ ให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ คณะ
วิทยาการจัดการ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

50,000

4

1.ระดับความพึง
≥3.5 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5 ≥3.51 นักศึกษา/
พอใจของเครือข่าย 1
1
ศิษย์เก่า/
ที่มีต่อการดาเนิน
ภาคส่วน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
2.จานวน
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
ทุนการศึกษาจาก
ศิษย์เก่า
3.จานวนเครือข่าย ≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
1. จานวนเครือข่าย
1
1
1
1
1
1.เครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ ศิษย์เก่า
พัฒนาคณะ
ข่าย ข่าย ข่าย ข่าย ข่าย 2. บุคลากร
วิทยาการจัดการ
ของคณะ
2. ร้อยละของ
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย 3.นักศึกษา

ไม่ใช้งบประมาณ

1.เพื่อให้ศิษย์เก่ามีสว่ นร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
2.เพื่อระดมทุนการศึกษา
จากศิษย์เก่าและนามา
มอบให้แก่นักศึกษา

50,000

กิจกรรมผูก
สัมพันธ์ศิษย์เก่า

ไม่ใช้งบประมาณ

3

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ
จัดการ
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≥
3.51

≥
3.51

≥
3.51

5

5

5

5

100

100

100

100

ศิษย์เก่า

20,000

≥
3.51

ศิษย์เก่า

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

10,000

1

20,000

1

10,000

1

20,000

1

10,000

ร้อย
ละ
85

20,000

ร้อย
ละ85

20,000

ร้อย
ละ
85

10,000

6

ร้อย
ละ
85

10,000

5

4. ร้อยละศิษย์เก่า ร้อย
ศิษย์ปัจจุบัน ของ ละ85
คณะวิทยาการ
จัดการ มี
ความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อคณะวิทยาการ
จัดการ และ
มหาวิทยาลัย
โครงการ
เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์ จานวนทุนที่ได้รับ
1
เครือข่ายศิษย์เก่า ที่ดแี ละเป็นการระดมทุน
จากการดาเนินงาน
คณะ
จากศิษย์เก่า
ระดับความพึง
≥
วิทยาศาสตร์และ
พอใจผู้เข้าร่วม
3.51
เทคโนโลยี
โครงการ
สัมพันธ์
โครงการพัฒนา เพื่อจัดกิจกรรมให้กับศิษย์ 1. ระดับ
5
ปรับปรุง
เก่ า ได้ แ ลกเปลี่ ย นความ ความสาเร็จของ
ฐานข้อมูล
คิ ด เห็ น ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษา กระบวนการ/กลไก
เครือข่ายในการ เพื่อ น ามาพั ฒนากิ จกรรม ในการแสวงหา
บริหารจัดการ
ห รื อ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ความร่วมมือกับ
ร่ ว ม มื อ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น เครือข่าย
ประโยชน์ในการนาพัฒนา 2.ร้อยละของ
100
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใน เครือข่ายที่มี
การจัดกิจกรรม
ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย

คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
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2. ร้อยละของ
กิจกรรมที่
เครือข่ายมีส่วน
ร่วม

50

1 ทุน

1 ทุน

2 ทุน

1

1

1

1

60

70

80

90

ศิษย์เก่า

50,000

1 ทุน

1.ศิษย์เก่า
2.นักศึกษา
3.บุคลากร

50,000

200

50,000

150

30,000

150

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

33,600

2. มีการระดมทุน
จากศิษย์เก่า และ 1 ทุน
นาไปใช้เป็น
ทุนการศึกษา หรือ
ใช้ในด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพของ
วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ
1. จานวนเครือข่าย
1
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
(จานวน)

150

30,000

150

33,600

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เครือข่ายมี
ส่วนในการพัฒนาและเกิด
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็น
รูปธรรม

1. จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ ย
กว่า 150 คน

33,600

กิจกรรมสาน
สัมพันธ์กับศิษย์
เก่า

1. เพื่อเป็นการสร้างความ
รัก ความผูกพันของศิษย์
เก่าต่อวิทยาลัย
2. เพื่อจัดหาทุนการศึกษา
และพัฒนาองค์กร
(วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ)

33,600

8

โครงการคืนสู่
เหย้า ศิษย์เก่า
สัมพันธ์

33,600

7

วิทยาลัย
นานาชาติ
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5

5

ศิษย์เก่า

โครงการศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
SISA
ให้เกิดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ การมีส่วนใน
การพัฒนาและเกิดผลผลิต
ที่เป็นประโยชน์ของกลุม่
เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม

จานวนเครือข่ายที่
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

5

5

5

5

5

ศิษย์เก่า

60,000

5

-

5

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

40,000

5

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

110,000

1.จานวนศิษย์เก่าที่
เข้ามามีส่วนร่วม

50,000

ศิษย์เก่า
วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

-

80

30,000

80

10,000

80

30,000

80

-

80

20,000

ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีสว่ น
ร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

30,000

ศิษย์เก่า
วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

-

80

20,000

80

130,000

80

-

80

10,000

12

80

10,000

11

ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีสว่ น
ร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

20,000

10

โครงการประชุม 1.เพื่อให้เครือข่ายมีส่วน
คณะกรรมการ ร่วมในการพัฒนาและเกิด
เครือข่ายศิษย์เก่า ความสัมพันธ์ที่ดกี ับ
มหาวิทยาลัย
2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน
โครงการจัด
1.เพื่อให้เครือข่ายมีส่วน
อบรมเพิ่มพูน
ร่วมในการพัฒนาและเกิด
ทักษะทางวิชาชีพ ความสัมพันธ์ที่ดกี ับ
ถ่ายทอดองค์
มหาวิทยาลัย
ความรู้สศู่ ษิ ย์เก่า 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน
โครงการจัด การ 1.เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ศิ ษ ย์
อย่างมืออาชีพ
เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวิทยาลัย

10,000

9

วิทยาลัย
ภาพยนตร์ฯ
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1

1

1

2. ร้อยละนักศึกษา
ที่ได้พัฒนาความรู้
ในการเรียนรู้จาก
กลุ่มชุมชน

80

80

85

85

85

ชุมชน
บุคลากร
และ
นักศึกษา

กิจกรรมเพิ่ม
จานวนองค์
ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้

1.ระดับความพึง
≥3.5 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5
พอใจของเครือข่าย 1
1
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
2.จานวนแหล่ง
≥1
≥1
≥1
≥1
เรียนรู้ที่เกิด
ประโยชน์ตอ่ มหา
ลัย

เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ
ในชุมชน และสามารถนา
องค์ความรู้มาปรับใช้ใน
การเรียนการสอน

≥3.51

ชุมชน

30,000

1

560,000

1

คณะครุ
ศาสตร์

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

10,000

1. จานวนแหล่ง
ชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนา

30,000

1 ชุมชน

560,000

1

10,000

1

30,000

1

560,000

1

35,000

1

10,000

3

จานวนชุมชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

10,000

2

โครงการ
เพื่อการส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือ
กิจกรรมการมีสว่ นร่วมกับ
เพื่อพัฒนาชุมชน ชุมชนทั้งในและต่างพื้นที่
บริการ
โครงการสร้าง
เพื่อสอนการประดิษฐ์ขยะ
ประโยชน์จาก
เหลือใช้ให้มีมูลค่าเพื่อเสริม
ขยะเหลือใช้เพื่อ รายได้ให้แก่ครัวเรือนหรือ
สร้างรายได้แก่
ชุมชน
ครัวเรือนหรือ
ชุมชน

10,000

1.

-

2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

≥1
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1
เครือ
ข่าย

1
เครือ
ข่าย

1
1. ชุมชน
เครือ 2. อาจารย์
ข่าย 3. บุคลากร
ของคณะฯ

18,727

1
เครือ
ข่าย

≥1

18,360

≥1

18,000

≥1

ไม่ใช้งบประมาณ

โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์
ความรู้ดา้ น
บริหารจัดการ

≥1

3,500

4

3.จานวนเครือข่าย ≥1
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
เพื่อให้บุคลากรคณะ
1. จานวนเครือข่าย
1
วิทยาการจัดการ ได้เรียนรู้ ที่มีสว่ นร่วมในการ เครือ
องค์ความรู้จากชุมชน
พัฒนาคณะ
ข่าย
วิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการ
จัดการ

2. ร้อยละของ
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
เครือข่ายที่มี
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ผลผลิตที่เป็น
100 100 100 100 100
ประโยชน์ตอ่ คณะ
วิทยาการจัดการ
3. ร้อยละบุคลากร ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
คณะวิทยาการ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
จัดการ ได้มีการ
85
85
85
85
85
เรียนรู้องค์ความรู้
จากชุมชน
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100

100

100

100

100

นักศึกษา
50 คน

5

5

5

5

5

50,000

ชุมชน

50,000

ร้อย
ละ
80
≥
3.51

50,000

ร้อย
ละ
80
≥
3.51

50,000

ร้อย
ละ
80
≥
3.51

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

10,000

1. ร้อยละของ
เครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

ร้อย
ละ
80
≥
3.51

10,000

2.ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อย
ละ
80
≥
3.51

50,000

1.จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

10,000

โครงการความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ภายในประเทศ

1.เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
แก่ชุมชนในการคัดแยกขยะ
เพื่อนาไปสู่การจัดตั้ง
ธนาคารขยะในชุมชน
2.เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการเพิ่มมูลค่า
วัสดุรีไซเคิล
3. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้า
ร่วมได้นาความรู้เรื่องการ
คัดแยกขยะและการเพิ่ม
มูลค่าวัสดุรีไซเคิลไปใช้
ปฏิบัตไิ ด้จริง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับ
เครือข่ายที่คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ได้ทาความร่วมมือ
ทางวิชาการ ในปี
การศึกษา 2560 และจัด
กิจกรรมตามข้อตกลง
ร่วมกับชุมชน

10,000

6

โครงการ
ส่งเสริมการคัด
แยกและเพิ่ม
มูลค่าวัสดุรี
ไซเคิลสู่การเป็น
ธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล

10,000

5

คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
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5

5

5

5

3. ร้อยละของการ
นาองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์

85

85

85

85

85

1. จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
(จานวน)
2. ร้อยละของ
กิจกรรมที่
เครือข่ายมีส่วน
ร่วม

1

1

1

1

1

50

60

70

80

90

วิทยาลัย
นวัตกรรมการ

สมาคม
วิชาชีพ

20,000

5

1. ชุมชน
2. นักศึกษา

33,600

5

20,000

5

33,600

5

20,000

5

30,000

5

33,600

กิจกรรมสาน
1. เพื่อส่งเสริมและ
สัมพันธ์กับชุมชน สนับสนุนให้เครือข่ายมี
ส่วนในการพัฒนาและเกิด
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็น
รูปธรรม

1. ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
2. ร้อยละของ
ความรู้และความ
เข้าใจของ
ผู้รับบริการ

30,000

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
งานวิจัยให้เกิดประโยชน์
กับชุมชน
2. เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรได้รับได้รับความรู้
และความเข้าใจ

33,600

8

โครงการ
ถ่ายทอดความรู้
สู่ชุมชน

33,600

7

วิทยาลัย
นานาชาติ
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1

1

1

1

ชุมชน

11

โครงการเพิ่ม
จานวนองค์
ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ การมีส่วนใน
การพัฒนาและเกิดผลผลิต
ที่เป็นประโยชน์ของกลุม่
เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม

จานวนเครือข่ายที่
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
หน่วยงานจัดการ
ศึกษา

5

5

5

5

5

ชุมชน

60,000

1

50,000

1.จานวนชุมชนที่
เข้ามามีส่วนร่วม

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

110,000

1.เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวิทยาลัย
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ด้านกายภาพของทาง
วิทยาลัยฯ

50,000

กิจกรรมพัฒนา
องค์ความรู้ดา้ น
สาธารณสุขและ
ด้านสิง่ แวดล้อม

50,000

10

10,000

ชุมชน

30,000

5

50,000

5

10,000

5

30,000

5

50,000

5

10,000

ระดับความสาเร็จ
ของกระบวนการ/
กลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกับ
เครือข่าย

50,000

1.เพื่อให้เครือข่ายมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดกี ับ
มหาวิทยาลัย

50,000

โครงการ
ถ่ายทอดความรู้
เพิ่มรายได้ ขยาย
ช่องทางจาหน่าย
สู่ชุมชน
จ.สมุทรสงคราม

10,000

9

วิทยาลัย
ภาพยนตร์ฯ
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3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ

2

3

โครงการความ
ร่วมมือพัฒนา
วิชาชีพครู
การทาข้อตกลง
ความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง
สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากร
อาคาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
กับสมาคมการ
บริหารทรัพยากร
อาคารแห่ง
ประเทศไทย
กิจกรรมพัฒนา
ภาวะผู้นา
นักศึกษา โดย
กลุ่มเครือข่าย
นายร้อยตารวจ

เพื่อส่งเสริมการให้เกิด
กิจกรรมมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวิชาชีพครู
1.เพื่อส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการให้กับนักศึกษา
2.เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาและผลิตบุคลากร
ด้านการบริหารทรัพยากร
อาคาร

จานวนกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมกับ
สมาคมวิชาชีพ
1. จานวน
เครือข่ายที่มีสว่ น
ร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
2. ร้อยละนักศึกษา
ที่ได้สง่ เสริมหรือ
พัฒนาจากกลุ่ม
เครือข่าย

1

1

1

1

1

1 เครือข่าย -

1

1

1

1

1

นักศึกษา

80

80

85

85

85

1.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
สร้างภาวะความเป็นผู้นา
ให้กับนักศึกษา
2.เพื่อฝึกระเบียบวินัย
สร้างความอดทน
3.เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
การทางานเป็นทีม และ

1.ระดับความพึง
≥3.5 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5
พอใจของเครือข่าย 1
1
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย

≥3.51 นักศึกษา

-

-

-

-

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

คณะครุ
ศาสตร์
-

-

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
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4

กิจกรรมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพโดย
สมาคมโรงแรม

ความสามัคคีในหมู่คณะ
4.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ และทักษะที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ

2.ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมและได้รับ
การพัฒนา
3.จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาได้รับความรู้ และ
ทักษะที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ

1.ระดับความพึง
≥3.5 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5
พอใจของเครือข่าย 1
1
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
2.จานวนนักศึกษา ≥10 ≥10 ≥10 ≥10
ที่เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
3.จานวนเครือข่าย ≥1
≥1
≥1
≥1
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

≥3.51 นักศึกษา

-

-

-

-

-

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

≥10

≥1
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ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ85

1.ระดับความพึง
พอใจของเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย

≥
3.51

≥
3.51

≥
3.51

≥
3.51

สมาคม
วิชาชีพ

26,010

ร้อย
ละ
85

คณะวิทยาการ
จัดการ

256,000

ร้อย
ละ
85

25,500

ร้อย
ละ
100

25,000

ร้อย
ละ
100

1
1.สมาคม
เครือ วิชาชีพ
ข่าย 2.บุคลากร
ของคณะฯ
ร้อย ร้อย 3นักศึกษา
ละ ละ
100 100

≥
3.51

1
เครือ
ข่าย

9,600

1
เครือ
ข่าย

15,730

1
เครือ
ข่าย

256,000

เป็นแหล่งจัดสอบให้แก่ผู้ที่
จะขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม

1. จานวนเครือข่าย
1
ที่มีสว่ นร่วมในการ เครือ
พัฒนาคณะ
ข่าย
วิทยาการจัดการ
2. ร้อยละของ
ร้อย
เครือข่ายที่มี
ละ
ผลผลิตที่เป็น
100
ประโยชน์ตอ่ คณะ
วิทยาการจัดการ
3. ร้อยละของ
ร้อย
นักศึกษาที่ได้รับ
ละ
การพัฒนาทักษะ
85
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ

256,000

โครงการขึน้
ทะเบียนเป็น
หน่วยงานจัด
สอบมาตรฐาน
วิชาชีพให้กับผู้

เพื่อส่งเสริมนักศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ

256,000

6

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิชาชีพแก่
นักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ

256,000

5

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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40

50

1. ร้อยละของ
เครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

100

100

100

100

100

5

5

5

5

5

นักศึกษา
60 คน

20,000

30

20,000

20

20,000

10

20,000

เพื่อให้เกิดความทาง
วิชาการระหว่างคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ร่วมมือ
กับสมาคมวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการจัด
กิจกรรมให้กับนักศึกษา
นักศึกษาสามารถนา
ความรู้มาพัฒนาตนเองได้

2.จานวนผู้เข้าร่วม
อบรมใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุม

20,000

7

ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ควบคุม สาขา
การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้าน
วิทยาศาสตร์และ
การควบคุม
มลพิษ
โครงการจัด
กิจกรรมตาม
ข้อตกลงความ
ร่วมมือของ
เครือข่ายและ
ท้องถิ่น

คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
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5

5

5

5

85

85

85

85

85

2.ร้อยละของ
ความรู้และความ
เข้าใจของ
ผู้รับบริการ

85

85

85

85

85

1.นักศึกษา
2.บุคลากร

20,000

5

นักศึกษา
60 คน

คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

40,000

100

20,000

100

40,000

100

20,000

100

20,000

100

40,000

โครงการศึกษาดู 1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
งานในสถาน
การปฏิบัตงิ านจริงใน
ประกอบการ
สาขาวิชาต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ประกอบอาชีพ

1. ร้อยละของ
เครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
1.ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

20,000

เพื่อให้เกิดความทาง
วิชาการระหว่างคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ร่วมมือ
กับสมาคมวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการจัด
กิจกรรมให้กับนักศึกษา
นักศึกษาสามารถนา
ความรู้มาพัฒนาตนเองได้

40,000

9

โครงการการมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ายและ
ท้องถิ่นในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

40,000

8

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ
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60

70

80

90

≥ 75

≥ 80

≥ 85

4.53 ≥ 65

นักศึกษา

33,600

50

สมาคม
วิชาชีพ

วิทยาลัย
นานาชาติ

50,000

1

33,600

1

33,600

1

33,600

1

33,600

1

30,000

1.เพื่อให้เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ทีด่ ีกับ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อความร่วมมือด้าน
การพัฒนาองค์ความรู้
วิจัย บุคลากร ระบบ
บริการ เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาชีพ

1. จานวน
เครือข่ายที่มีสว่ น
ร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
(จานวน)
2. ร้อยละของ
กิจกรรมที่
เครือข่ายมีส่วน
ร่วม
ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีการ
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง

30,000

โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
หน่วยงานใน
กากับสมาคม
วิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
เขตพื้นที่
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสงคราม

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เครือข่ายมี
ส่วนในการพัฒนาและเกิด
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัย อย่างเป็น
รูปธรรม

20,000

11

กิจกรรมสาน
สัมพันธ์กับ
สมาคมวิชาชีพ

20,000

10

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์
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50,000

100

100

100

100

30,000

1

1

1

1

ชุมชน

เครือข่าย
สมาคม
วิชาชีพ

วิทยาลัย
ภาพยนตร์ฯ

1. เพื่อการจัดส่งนักศึกษา
เข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

จานวนนักศึกษาที่

300

300

350

350

400

-

-

-

-

-

คณะครุ
ศาสตร์

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือกับเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง

จานวนกิจกรรม
ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือ

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

คณะครุ
ศาสตร์

50,000

100

30,000

1

50,000

ร้อยละของ
เครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย

30,000

1.จานวนชุมชนที่
เข้ามามีส่วนร่วม

50,000

โครงการสหกิจ
ศึกษา ปี
การศึกษา 2561

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

30,000

13

1.เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวิทยาลัย
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ด้านกายภาพของทาง
วิทยาลัยฯ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ การมีส่วนใน
การพัฒนาและเกิดผลผลิต
ที่เป็นประโยชน์ของกลุม่
เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม

50,000

กิจกรรมพัฒนา
องค์ความรู้ดา้ น
สาธารณสุขและ
ด้านสิ่งแวดล้อม

30,000

12

4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ
1

2

โครงการ
ความร่วมมือการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
โครงการ
กิจกรรมตาม
ข้อตกลงความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย

36

3

4

การทาข้อตกลง
ความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง
สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากร
อาคาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
กับ
บริษัท พลัส
พร็อพเพอร์ตี้
จากัด

1.เพื่อส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการให้กับนักศึกษา
2.เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาและผลิตบุคลากร
ด้านการบริหารทรัพยากร
อาคาร

1. จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
2. ร้อยละนักศึกษา
ที่ได้สง่ เสริมหรือ
พัฒนาจากกลุ่ม
เครือข่าย

การทาข้อตกลง
ความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง
สาขาวิชาการ

1.เพื่อพัฒนางานด้าน
วิชาการและสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1. จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

1

1

1

1

1

80

80

85

85

85

1

1

1

1

1

นักศึกษาฝึก
ประสบการ
ณ์วิชาชีพ

-

-

-

-

-

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษาฝึก
ประสบการ
ณ์วิชาชีพ

-

-

-

-

-

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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1

1

1

1

1

กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ

1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาก่อนการทางาน
เมื่อสาเร็จการศึกษา
2.เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้
แ นว ท า ง ใ นก า ร พั ฒ น า

1.ระดับความพึง
≥3.5 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5
พอใจของเครือข่าย 1
1
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย

นักศึกษา
ฝึก
ประสบการ
ณ์วิชาชีพ

≥3.51 นักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 ที่คาด
ว่าจาสาเร็จ
การศึกษา

10,000

1. จานวน
เครือข่ายที่มีสว่ น
ร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

50,000

1.เพื่อพัฒนางานด้าน
วิชาการและสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2. เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร
และส่งเสริมคุณภาพ
บัณฑิต อันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิง
วิชาการ

10,000

85

50,000

85

10,000

85

50,000

80

10,000

80

10,000

2. ร้อยละนักศึกษา
ที่ได้สง่ เสริมหรือ
พัฒนาจากกลุ่ม
เครือข่าย

50,000

6

2. เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร
และส่งเสริมคุณภาพ
บัณฑิต อันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิง
วิชาการ

50,000

5

บริหารทรัพยากร
อาคาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
กับ บริษัท พร้อม
เทคโน เซอร์วิส
จากัด
โครงการสร้าง
เครือข่ายสถานที่
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจ
ศึกษา และผูใ้ ช้
บัณฑิต

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
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≥1

≥1

≥1

1. จานวนเครือข่าย
1
ที่มีสว่ นร่วมในการ เครือ
พัฒนาคณะ
ข่าย
วิทยาการจัดการ
2. ร้อยละของ
ร้อย
เครือข่ายที่มี
ละ
ผลผลิตที่เป็น
100
ประโยชน์ตอ่ คณะ
วิทยาการจัดการ
3. ร้อยละของ
ร้อย
นักศึกษาที่ได้รับ
ละ
องค์ความรู้
85
เกี่ยวกับแนว
ทางการประกอบ
อาชีพ

1
เครือ
ข่าย

1
เครือ
ข่าย

1
เครือ
ข่าย

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

≥1

≥1

1
1.ผู้ประกอบ
เครือ การ
ข่าย 2.อาจารย์
3.นักศึกษา
ร้อย
ละ
100

29,131

≥1

28,560

เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้
ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการประกอบ
อาชีพ

≥1

28,000

โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้
พร้อมสาหรับ
การประกอบ
อาชีพในอนาคต

≥1

ไม่ใช้งบประมาณ

7

2.จานวน
≥1
ผู้ประกอบการที่
เข้าเปิดรับสมัคร
งานหรือฝึกอาชีพ
3.จานวนเครือข่าย ≥1
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

13,075

ตนเองให้ อ ยู่ ใ นสั ง คมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพ

คณะวิทยาการ
จัดการ

ร้อย
ละ85
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3

4

4

4

เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับ
เครือข่ายที่คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ได้ทาความร่วมมือ
ทางวิชาการ ในปี
การศึกษา 2560 และจัด
กิจกรรมตามข้อตกลง

1. ร้อยละของ
เครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

100

100

100

100

100

5

5

5

5

5

1

1

1

2

2

1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ใน จานวนสถาน
สถานประกอบการ
ประกอบการ
เกี่ยวกับการให้บริการใน
การประกอบอาชีพ

เครือข่าย
ผู้ประกอบก
าร

นักศึกษา
40 คน

-

1.นักศึกษา 2.บุคลากร

-

-

-

-

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย

10,000

2

10,000

โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จาก
ผู้ประกอบการสู่
วิทยาลัย

จานวนนักศึกษาที่
ได้เข้ารับการฝึก
ปฏิบัตงิ านของ
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

10,000

10

1. เพื่อส่งเสริมการฝึก
ปฏิบัตงิ าน การพัฒนา
ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ
ในการปฏิบัตงิ านวิจัยของ
นักศึกษา

10,000

9

กิจกรรมรับ
นักศึกษา
สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เข้า
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
ระบบบริหาร
จัดการเครือข่าย

10,000

8

คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

-

-

-

-

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ
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≥ 85

2

2

2

2

2

3.71

3.71

4.00

4.31

4.51

นักศึกษา

เครือข่าย,
นักศึกษา

33,600

≥ 80

50,000

≥ 75

4.53 ≥ 65

วิทยาลัย
นานาชาติ

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

30,000

90

33,600

80

30,000

70

30,000

60

33,600

50

สถาน
ประกอบกา
ร

20,000

4

33,600

3

33,600

2

30,000

1.จานวนเครือข่าย
ที่เข้ามามีส่วนร่วม
2.ระดับความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
การใช้ระบบการ
ขนส่ง

2

20,000

1.เพื่อให้เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดกี ับ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อความร่วมมือด้าน
การพัฒนาองค์ความรู้
วิจัย บุคลากร ระบบ
บริการ เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาชีพ
โครงการพัฒนา 1.เพื่อสร้างความรู้ความ
ให้ความรู้การ
เข้าใจของระบบบอกพิกัด
ติดตามการขนส่ง ผ่านดาวเทียม GPS
ด้วยระบบ Global
Positioning
System (GPS)

1

30,000

13

โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือทาง
วิชาการ ผลิต
บัณฑิต วิจัย และ
บริการวิชาการ
กับโรงพยาบาล
สมุทรสาคร

1. จานวน
เครือข่ายที่มีสว่ น
ร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
(จานวน)
2. ร้อยละของ
กิจกรรมที่
เครือข่ายมีส่วน
ร่วม
ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีการ
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง

300,000

12

กิจกรรมสาน
1. เพื่อส่งเสริมและ
สัมพันธ์กับสถาน สนับสนุนให้เครือข่ายมี
ประกอบการ
ส่วนในการพัฒนาและเกิด
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็น
รูปธรรม

30,000

11

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน
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100

100

ร้อยละความสาเร็จ 50
ของข้อตกลงความ
ร่วมมือเครือข่าย
ต่างประเทศ
1.ร้อยละ
ร้อย
ความสาเร็จของ
ละ
การดาเนิน
80
กิจกรรมโครงการ
ภายใต้ข้อตกลง
ความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัย
2. ระดับความพึง 3.51
พอใจของเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย

50

50

50

50

ร้อย
ละ
80

ร้อย
ละ
85

ร้อยละ ร้อย
85 ละ
90

3.55

3.60

3.65 3.70

เครือข่าย
ผู้ประกอบก
าร

30,000

100

วิทยาลัย
ภาพยนตร์ฯ

300,000

100

คณะครุ
ศาสตร์

100,000

100

30,000

ร้อยละของ
เครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
เป้าหมาย

30,000

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ การมีส่วนใน
การพัฒนาและเกิดผลผลิต
ที่เป็นประโยชน์ของกลุม่
เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม

30,000

โครงการฝึก
ประสบการ
วิชาชีพ ปี
การศึกษา 2561

30,000

14

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บุคลากร
และ
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

300,000

-

300,000

เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
ระหว่างมหาวิทยาลัยที่ทา
ข้อตกลงร่วมกัน
ทาความร่วมมือ 1. เพื่อส่งเสริมและ
กับ มหาวิทยาลัย สนับสนุนให้คณะ
Chiba University ดาเนินการภายใต้ขอ้ ตกลง
(Japan)
ความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัยกับ
เครือข่ายต่างประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณะมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษากับเครือข่าย
ต่างประเทศ

100,000

2

โครงการความ
ร่วมมือกับ
ต่างประเทศ

100,000

1.

300,000

5) กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
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ร้อยละ ร้อย
100 ละ
100

2. ระดับความพึง
พอใจของเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
ทาความร่วมมือ 1. เพื่อส่งเสริมและ
1.ร้อยละ
กับ University of สนับสนุนให้คณะ
ความสาเร็จของ
Malaya (
ดาเนินการภายใต้ขอ้ ตกลง การดาเนิน
Malaysia)
ความร่วมมือด้าน
กิจกรรมโครงการ
การศึกษาและวิจัยกับ
ภายใต้ข้อตกลง
เครือข่ายต่างประเทศ
ความร่วมมือด้าน
2. เพื่อส่งเสริมและ
การศึกษาและวิจัย
สนับสนุนให้คณะมีการ
2. ระดับความพึง
แลกเปลี่ยนบุคลากรและ พอใจของเครือข่าย
นักศึกษากับเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน
ต่างประเทศ
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย

3.51

3.55

3.60

3.65 3.70

ร้อย
ละ
80

ร้อย
ละ
80

ร้อย
ละ
85

ร้อยละ ร้อย
85 ละ
90

3.51

3.55

3.60

3.65 3.70

บุคลากร
และ
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

บุคลากร
และ
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

100,000

ร้อย
ละ
100

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

100,000

ร้อย
ละ
80

100,000

ร้อย
ละ
80

100,000

1.ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การดาเนิน
กิจกรรมโครงการ
ภายใต้ข้อตกลง
ความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัย

100,000

4

ท าความร่ ว มมื อ 1. เพื่อส่งเสริมและ
กับ
สนับสนุนให้คณะ
UPM Malaysia ดาเนินการภายใต้ขอ้ ตกลง
ความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัยกับ
เครือข่ายต่างประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณะมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษากับเครือข่าย
ต่างประเทศ

100,000

3

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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1.ร้อยละ
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อยละ
ความสาเร็จของ
ละ
ละ
ละ
85
การดาเนิน
80
80
85
กิจกรรมโครงการ
ภายใต้ข้อตกลง
ความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัย
2. ระดับความพึง 3.51 3.55 3.60 3.65
พอใจของเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมการจัด 1.เพื่อเปิดการเรียนการ
1.ระดับความพึง
≥3.5 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5
การศึกษาสาหรับ สอนและผลิตบัณฑิตใน
พอใจของเครือข่าย 1
1
นักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตร
ที่มีต่อการดาเนิน
มหาวิทยาลัย
บัณฑิต เรียนเป็นภาษาไทย กิจกรรมของ
นอร์มอลยูนนาน และได้รับ 2 ปริญญา จาก มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 2.จานวนเครือข่าย ≥1
≥1
≥1
≥1
สุนันทาและจาก
ทีม่ สี ่วนร่วมในการ
มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูน พัฒนา
นาน
มหาวิทยาลัย

ร้อย
ละ
90

บุคลากร
และ
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

200,000

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณะ
ดาเนินการภายใต้ขอ้ ตกลง
ความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัยกับ
เครือข่ายต่างประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณะมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษากับเครือข่าย
ต่างประเทศ

200,000

6

ทาความร่วมมือ
กับ Wenzao
Ursuline
University of
Languages
(Taiwan)

200,000

5

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

-

-

-

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

3.70

≥3.51 นักศึกษา

-

-

≥1
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7

กิจกรรมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ
ต่างประเทศ

2.เพื่อให้มกี ารแลกเปลี่ยน
นักศึกษาของทั้งสอง
มหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา
เรียน 2 ปี ที่มหาวิทยาลัย
นอร์มอลยูนนานและอีก 2
ปี เรียนที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
3.สร้างความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
และการสร้างเครือข่าย
ระหว่างประเทศ

3.จานวนนักศึกษา
ที่ได้แลกเปลี่ยน

≥30

≥30

≥30

≥30

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาได้รับความรู้ และ
ทักษะที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ

1.ระดับความพึง
≥3.5 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.5
พอใจของเครือข่าย 1
1
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
2.จานวนนักศึกษา ≥2
≥2
≥2
≥2
ที่เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพต่างประเทศ
3.จานวนเครือข่าย ≥1
≥1
≥1
≥1
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

≥30

≥3.51 นักศึกษา

-

-

-

-

-

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

≥2

≥1
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1. เพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ด้านการ
อบรมด้านการผลิตสื่อ
บันเทิงในต่างประเทศ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝกึ
ทักษะการใช้ภาษาที่สอง
ในการปฏิบัตงิ านกับ
บุคลากรต่างชาติ
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรง
บันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อ
บันเทิงแบบข้ามวัฒนธรรม

เครือข่ายที่มี
ละ
ผลผลิตที่เป็น
100
ประโยชน์ตอ่ คณะ
วิทยาการจัดการ
3. จานวนนักศึกษา 15
กลุ่มสาขาวิชา
คน
นิเทศศาสตร์
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ละ
100

15
คน

ละ
100

15
คน

ละ
100

15
คน

-

-

-

-

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

2,288,880

โครงการอบรม
ระยะสั้น ตาม
ข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
กับ Dong Ah
Institute of
Media and Art
ประเทศ
สาธารณรัฐ
เกาหลี

-

2,244,000
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1.จานวนนักศึกษา ≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
นักศึกษา
ที่ไปแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ทาง
วิชาการ ภาษา
และวัฒนธรรม
2.จานวนเครือข่าย ≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
1. จานวนเครือข่าย
1
1
1
1
1 1.เครือข่าย
ที่มีสว่ นร่วมในการ เครือ เครือ เครือ เครือ เครือ มหาวิทยา
พัฒนาคณะ
ข่าย ข่าย ข่าย ข่าย ข่าย ลัยต่าง
วิทยาการจัดการ
ประเทศ
2. ร้อยละของ
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย 2.นักศึกษา

2,200,000

1.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
2.เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้ทางวิชาการ
ภาษา และวัฒนธรรม

1,000,000

กิจกรรมส่ง
นักศึกษา
แลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น

1,000,000
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คณะวิทยาการ
จัดการ

ละ
100

15
คน

46

ร้อย
ละ
≥ 40

ร้อย
ละ
≥ 40

ร้อย
ละ
≥ 40

(Chihlee
University
of
Technology)

300,000

5

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

100,000

5

300,000

5

100,000

100

300,000

100

100,000

100

เครือข่าย
มหาวิทยาลั
ย
ต่างประเทศ
นักศึกษา
30 คน

300,000

2

คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

300,000

2

300,000

1. ร้อยละของ
100 100
เครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่าย 5
5
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
ร้อยละของ
ร้อย ร้อย
บุคลากรที่เข้าร่วม ละ
ละ
โครงการทาง
≥ 40 ≥ 40
วิชาการ

2

300,000

2

300,000

เพื่อให้เกิดกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการหรือ
งานวิจัยกับเครือข่าย

2

300,000

โครงการร่วมจัด
กิจกรรมทาง
วิชาการร่วมกับ
เครือข่าย
(Chihlee
University of
Technology)

จานวนนักศึกษาที่
ได้แลกเปลี่ยน

300,000
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1. สร้างความร่วมมือทาง
วิจัยและวิชาการ ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากร
เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างประเทศที่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้
ทาความร่วมมือทาง
วิชาการ และจัดกิจกรรม
ตามข้อตกลงทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
นักศึกษาและมหาวิทยาลัย

130,000

11

โครงการ ความ
ร่วมมือ ทางวิจัย
และวิชาการ กับ
ม.ต่างประเทศ
โครงการความม
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ต่างประเทศ

340,000

10

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ
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60

70

80

90

≥ 75

≥ 80

≥ 85

4.53 ≥ 65

นักศึกษา/
อาจารย์

33,600

50

สมาคม
วิชาชีพ

500,000

15

33,600

10

33,600

6

33,600

3

33,600

1

500,000

1.เพื่อให้เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดกี ับ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อขยายความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้
วิจัย บุคลากร ระบบ
บริการ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

1. จานวน
เครือข่ายที่มีสว่ น
ร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
(จานวน)
2. ร้อยละของ
กิจกรรมที่
เครือข่ายมีส่วน
ร่วม
ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีการ
จัดกิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัย

200,000

โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
กับวิทยาลัย
ชุมชนเหวิ่นลา
สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เครือข่ายมี
ส่วนในการพัฒนาและเกิด
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็น
รูปธรรม

200,000

14

กิจกรรมสาน
สัมพันธ์กับ
สถาบันการศึกษ
าต่างประเทศ

500,000

13

วิทยาลัย
นานาชาติ

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์
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5

5

5

เครือข่าย
มหาวิทยาลั
ย
ต่างประเทศ

-

5

300,000

อาจารย์ที่
แลกเปลี่ยน

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

150,000

2

-

2

300,000

2

50,000

5

2

-

จานวนเครือข่ายที่
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
หน่วยงานจัดการ
ศึกษา

นักศึกษา/
อาจารย์

300,000

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ การมีส่วนใน
การพัฒนาและเกิดผลผลิต
ที่เป็นประโยชน์ของกลุม่
เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม

≥ 85

50,000

2

≥ 80

-

มหาวิทยาลัย
เฉิงตู, ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

1.จานวนอาจารย์ที่
ได้แลกเปลี่ยน

≥ 75

300,000

17

4.53 ≥ 65

50,000

กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
อาจารย์ผู้สอน
ระหว่าง 2
มหาวิทยาลัย

ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีการ
จัดกิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัย

-
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1.เพื่อให้เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดกี ับ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อขยายความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้
วิจัย บุคลากร ระบบ
บริการ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1 . เ พื่ อ ร่ ว ม กั น ใ น ก า ร
พัฒนานักศึกษาระหว่าง 2
มหาวิทยาลัย

300,000

โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผน
จีนเทียนจิน

50,000

15

วิทยาลัย
ภาพยนตร์ฯ
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2.5.4 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กิจกรรม/โครงการ
1) กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
1
โครงการความ
ร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาเครือข่าย
ศิษย์เก่า:โครงการ
จัดงานคืนสู่เหย้า
ชาวครุศาสตร์
ครัง้ ที่ 1
2
โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

3

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดแี ละระดมทุนจาก
ศิษย์เก่า

1.เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันได้เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถเพื่อนาไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสู่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาคณะฯ และเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องในการพัฒนาการ
เรียน การวิจัย
3.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างศิษย์
เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

กิจกรรมผูกสัมพันธ์ 1.เพื่อให้ศิษย์เก่ามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัย
2.เพื่อระดมทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าและ
นามามอบให้แกนักศึกษา

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

1.จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะครุศาสตร์
2.จานวนทุน

1 เครือข่าย

ศิษย์เก่า

เมษายน 62

80,000

1. ระดับความพึงพอใจ
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2. ร้อยละของศิษย์เก่า
ที่เข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรมในคณะ

3.51

1.ระดับความพึงพอใจ
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย

≥3.51

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

คณะครุศาสตร์

1 ทุน

อาจารย์ บุคลากร
ศิษย์ก่า และศิษย์
ปัจจุบัน

ตุลาคม 2561 150,000
– กันยายน
2562

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

60

นักศึกษา/ศิษย์เก่า/ ตุลาคม 2561 50,000
ภาคส่วน
– สิงหาคม
2562

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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4

โครงการคืนสู่เหย้า
คณะวิทยาการ
จัดการ

2.จานวนทุนการศึกษา
จากศิษย์เก่า
3จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของคณะ
1. จานวนเครือข่ายที่มี
วิทยาการจัดการ ให้มีความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ คณะ ส่วนร่วมในการพัฒนา
วิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน คณะวิทยาการจัดการ
สุนันทา
2. ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ตอ่ คณะ
วิทยาการจัดการ
3. จานวน
ทุนการศึกษาที่มอบ
ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน
4. ร้อยละศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน ของคณะ
วิทยาการจัดการ มี
ความสัมพันธ์ทีด่ ีต่อ
คณะวิทยาการจัดการ
และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

≥2
≥1

1 เครือข่าย

ร้อยละ 100

1.เครือข่าย
ศิษย์เก่า
2. บุคลากรของ
คณะ
3. นักศึกษา

17
พฤศจิกายน
2561

15,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

1 ทุน

ร้อยละ 85

51

5

6

7

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงฐานข้อมูล
เครือข่ายในการ
บริหารจัดการ

โครงการเครือข่าย
ศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสัมพันธ์
โครงการคืนสู่เหย้า
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

เพื่อจัดกิจกรรมให้กับศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับนักศึกษา เพื่อนามาพัฒนา
กิจกรรม หรือ การสร้างความร่วมมือต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ในการนาพัฒนาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ในการจัดกิจกรรม

เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดแี ละเป็นการ
ระดมทุนจากศิษย์เก่า

1. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความผูกพันของ
ศิษย์เก่าต่อวิทยาลัย
2. เพื่อจัดหาทุนการศึกษาและพัฒนาองค์กร
(วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

1.ระดับความสาเร็จ
ของกระบวนการ/
กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับ
เครือข่าย
2.ร้อยละของเครือข่าย
ที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
จานวนทุนที่ได้รับจาก
การดาเนินงาน

5

ศิษย์เก่า 10 คน

ตุลาคม
2561มิถุนายน
2562

20,000

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

1 ทุน

ศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มี.ค. –พ.ค.
62

10,000

คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1. จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า
150 คน

150

มิ.ย.-ก.ย.62

50,000

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

2. มีการระดมทุนจาก
ศิษย์เก่า และนาไปใช้
เป็นทุนการศึกษา หรือ
ใช้ในด้านวิชาการ หรือ
วิชาชีพของวิทยาลัย
นวัตกรรมและการ
จัดการ

1 ทุน

1.ศิษย์เก่า
2.นักศึกษา
3.บุคคลากรของ
วิทยาลัย

100
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กิจกรรมสาน
สัมพันธ์กับศิษย์เก่า

9

โครงการประชุม
คณะกรรมการ
เครือข่ายศิษย์เก่า

10

โครงการอบรม
เพิ่มพูนทักษะทาง
วิชาชีพ “วิชาชีพดี
เพื่อพี่และน้อง”

11

โครงการจัดการ
อย่างมืออาชีพ

12

โครงการศิษย์เก่า
SISA

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายมีสว่ น
ในการพัฒนาและเกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์
กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

1. เพื่อหารือและรับฟังข้อคิดเห็นของศิษย์เก่า
และนาไปพัฒนามหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีสว่ นร่วมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย
1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ และถ่ายทอด
องค์ความรู้จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน
2. เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ศิษย์เก่า
3. เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีสว่ นร่วมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย
1.เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาวิทยาลัย

1.ร้อยละของเครือข่าย
ที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ
จานวนศิษย์เก่าที่เข้า
มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
1.จานวนศิษย์เก่าที่เข้า
มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2.ระดับความรู้ความ
เข้าใจ
จานวนศิษย์เก่าที่เข้า
มามีส่วนร่วม

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้าง จานวนเครือข่ายที่มี
ความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิด ส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุม่ เครือข่ายอย่าง มหาวิทยาลัย
เป็นรูปธรรม

100

ศิษย์เก่า

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. – มี.ค.
62
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. – มิ.ย.
62

4 คน

ศิษย์เก่า

ตุลาคม 2561

10,000 วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

2 คน

ศิษย์เก่า

ตุลาคม 2561

20,000 วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

5

ศิษย์เก่า

1-30
พฤศจิกายน
2561

5

นักศึกษาวิทยาลัย
การภาพยนตร์ฯ

ต.ค.61-ก.ย.
62

1

2,000

วิทยาลัย
นานาชาติ

≥ 3.51
20,000

10000

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน
วิทยาลัย
ภาพยนตร์ฯ
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โครงการพัฒนา/
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
เครือข่าย

2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน
1
โครงการ
ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาชุมชน :
กิจกรรมครุศาสตร์
จิตอาสากับศูนย์
ศึกษาพุทธศาสนา
วันอาทิตย์
2
โครงการสร้าง
ประโยชน์จากขยะ
เหลือใช้เพื่อสร้าง
รายได้แก่ครัวเรือน
หรือชุมชน

1.วิทยาลัยมีฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
ของวิทยาลัย

1.ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
ปรับปรุงฐานข้อมูล
เครือข่าย
2.จานวนฐานข้อมูล
เครือข่ายที่มีการ
พัฒนา/ปรับปรุง

5

1. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการบริการทาง
วิชาการของคณะครุศาสตร์
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการสอนตามวิชาชีพ
แก่ชุมชน

1.จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะครุศาสตร์
2.จานวนแหล่งเรียนรู้
สาหรับนักศึกษา

1 เครือข่าย

เพื่อสอนการประดิษฐ์ขยะเหลือใช้ให้มีมูลค่า
เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครัวเรือนหรือชุมชน

1. จานวนแหล่งชุมชนที่
ได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละนักศึกษาที่
ได้พัฒนาความรูใ้ นการ
เรียนรู้จากกลุ่มชุมชน

1

ผู้บริหาร
บุคลากร
11 คน

ต.ค.60 ก.ย.61

15,000

วิทยาลัย
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ชุมชน
วัดราชาธิราช

ตุลาคม 61
ถึง
มีนาคม 62

30,000

คณะครุศาสตร์

1

1 แหล่ง
เรียนรู้

80

ชุมชน บุคลากร
และ นักศึกษา

ตุลาคม 2561 560,000
– กันยายน
2562

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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กิจกรรมเพิ่มจานวน เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ
องค์ความรู้ในแหล่ง วิชาการในชุมชน และสามารถนาองค์ความรู้
เรียนรู้
มาปรับใช้ในการเรียนการสอน

4

โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้ดา้ น
บริหารจัดการ

เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ได้
เรียนรู้องค์ความรู้จากชุมชน

1.ระดับความพึงพอใจ
≥3.51
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
2.จานวนแหล่งเรียนรู้ที่
≥1
เกิดประโยชน์ตอ่ มหา
ลัย
3.จานวนเครือข่ายที่มี ≥1
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
1. จานวนเครือข่ายที่มี 1 เครือข่าย
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ
2. ร้อยละของ
ร้อยละ 100
เครือข่ายที่มีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ตอ่ คณะ
วิทยาการจัดการ
3. ร้อยละบุคลากร
ร้อยละ 85
คณะวิทยาการจัดการ
ได้มีการเรียนรู้องค์
ความรู้จากชุมชน

ชุมชน

1. ชุมชน
2. อาจารย์
3. บุคลากรของ
คณะฯ

ตุลาคม 2561 10,000
– สิงหาคม
2562

เมษายน
2562

18,000

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ
จัดการ
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5

โครงการความ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายที่คณะ
ร่วมมือกับเครือข่าย ศิลปกรรมศาสตร์ ได้ทาความร่วมมือทาง
ภายในประเทศ
วิชาการ ในปีการศึกษา 2560 และจัดกิจกรรม
ตามข้อตกลงร่วมกับชุมชน

6

โครงการส่งเสริม
การคัดแยกและเพิ่ม
มูลค่าวัสดุรีไซเคิลสู่
การเป็นธนาคาร
วัสดุรีไซเคิล

1.เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในการคัด
แยกขยะเพื่อนาไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยะใน
ชุมชน
2.เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการเพิ่ม
มูลค่าวัสดุรีไซเคิล
3. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้นาความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะและการเพิ่มมูลค่าวัสดุรีไซเคิล
ไปใช้ปฏิบัตไิ ด้จริง

7

โครงการถ่ า ยทอด 1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ถ่ า ยทอดองค์
ความรู้สชู่ ุมชน
ความรู้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรได้ รั บได้ รั บ
ความรู้และความเข้าใจ

1.ร้อยละของเครือข่าย
ที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่ายทีม่ ี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1.จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2.ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
2. ร้อยละของความรู้
และความเข้าใจของ
ผู้รับบริการ
3. ร้อยละของการนา
องค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์

100

นักศึกษา 50 คน

เมษายนสิงหาคม
2562

10,000

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

ร้อยละ
80
≥ 3.51

1. ชุมชน
2. นักศึกษา

ต.ค.61 – ก.ย. 50,000
62

คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

85

1. ชุมชน
2. นักศึกษา

ต.ค.61 – ก.ย.
62

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

5

85

20,000

85
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8

9

10

11

กิจกรรมสาน
สัมพันธ์กับชุมชน

โครงการของดี
วิถีชุมชนบางนก
แขวก และแควอ้อม
กิจกรรมพัฒนาองค์
ความรู้ดา้ น
สาธารณสุขและ
ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิ่ม
จานวนองค์ความรู้
ในแหล่งเรียนรู้

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายมีสว่ น
ในการพัฒนาและเกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์
กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายช่องทางการจัด
จาหน่าย และขยายโอกาสการเพิ่มรายได้ให้แก่
ชุมชน
1.เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาวิทยาลัย
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านกายภาพของทาง
วิทยาลัยฯ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิด
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุม่ เครือข่ายอย่าง
เป็นรูปธรรม

1.ร้อยละของเครือข่าย
ที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ

100

ร้อยละความพึงพอใจ
ของชุมชนที่เข้าร่วม
การจัดกิจกรรม
1.จานวนชุมชนที่เข้ามา
มีส่วนร่วม

80

จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

5

ชุมชน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. – ธ.ค.
61
ไตรมาสที่ 2
ม.ค. – มี.ค.
62
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. – มิ.ย.
62

ชุมชนบางนกแขวก
และชุมชนแคว
อ้อม
ชุมชน,นักศึกษา

พฤศจิกายน
2561

นักศึกษาวิทยาลัย
การภาพยนตร์ฯ

ต.ค.61-ก.ย.
62

1

1

1-30
มกราคม
2562

2,000

วิทยาลัย
นานาชาติ

30,000 วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์
50,000

10000

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน
วิทยาลัย
ภาพยนตร์ฯ
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โครงการเปิด
โอกาสการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย
ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

1.วิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมให้เกิดการ
พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย
2.เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมใน
การเข้าร่วมกิจกรรม

3) กลุ่มเครือข่ายสาขาวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ
1
โครงการความ
1.เพื่อส่งเสริมการให้เกิด
ร่วมมือพัฒนา
กิจกรรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพครู
วิชาชีพครู :
2.เพือ่ ให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะ
โครงการอบรมเชิง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ปฏิบัตกิ ารพัฒนา
กิจกรรมเสริมความ
เป็นครู
2
การทาข้อตกลง
1.เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับ
ความร่วมมือทาง
นักศึกษา
วิชาการ ระหว่าง
2.เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและผลิตบุคลากร

1.ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีผลผลิต
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย
2.จานวนเครือข่ายที่
มีส่วนร่วมในการพัฒ
นมหาวิทยาลัย
1.จานวนกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมกับสมาคม
วิชาชีพ
2.นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ

1. จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

มิถุนายน
2561

5,000

วิทยาลัยสถาปัต
กรรมศาสตร์

1 เครือข่าย

อาจารย์
นักศึกษา
บุคลากร
ภายนอก
200 คน

1 กิจกรรม

นักศึกษา

กุมภาพันธ์62
-มีนาคม 62

50,000

คณะครุศาสตร์

-

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ร้อยละ 20

ร้อยละ 80

1

บุคคลภายนอก
ตุลาคม 2561
อาจารย์ นักศึกษา – กันยายน
2562

58

3

สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากร
อาคาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา กับ
สมาคมการบริหาร
ทรัพยากรอาคาร
แห่งประเทศไทย
กิจกรรมพัฒนา
ภาวะผู้นานักศึกษา
โดยกลุม่ เครือข่าย
นายร้อยตารวจ

ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร

2. ร้อยละนักศึกษาที่
ได้ส่งเสริมหรือพัฒนา
จากกลุ่มเครือข่าย

1.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาวะความเป็น
ผู้นาให้กับนักศึกษา
2.เพื่อฝึกระเบียบวินัย สร้างความอดทน
3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทางานเป็นทีม
และความสามัคคีในหมูค่ ณะ
4.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และทักษะที่
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

1.ระดับความพึงพอใจ
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย

80

≥3.51

นักศึกษา

ตุลาคม 2561 – สิงหาคม
2562

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2.ร้อยละของนักศึกษา ≥80
ที่เข้าร่วมกิจกรรมและ
ได้รับการพัฒนา
3.จานวนเครือข่ายที่มี ≥1
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
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4

5

กิจกรรมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพโดยสมาคม
โรงแรม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิชาชีพแก่นักศึกษา
คณะวิทยาการ
จัดการ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้
และทักษะที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

เพื่อส่งเสริมนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

1.ระดับความพึงพอใจ
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย

≥3.51

2.จานวนนักศึกษาที่
≥10
เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3.จานวนเครือข่ายที่มี ≥1
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
1. จานวนเครือข่ายที่มี 1 เครือข่าย
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ
2. ร้อยละของ
ร้อยละ 100
เครือข่ายที่มีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ตอ่ คณะ
วิทยาการจัดการ
3. ร้อยละของ
ร้อยละ 85
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ

นักศึกษา

มิถุนายน
2561 –
สิงหาคม
2562

1. สมาคมวิชาชีพ
2. บุคลากรของ
คณะฯ
3. นักศึกษา

เมษายน2562

-

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

25,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

60
27

6

7

8

9

โครงการจัด
กิจกรรมตาม
ข้อตกลงความ
ร่วมมือของ
เครือข่ายและ
ท้องถิ่น

เพื่อให้เกิดความทางวิชาการระหว่างคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา
นักศึกษาสามารถนาความรู้มาพัฒนาตนเองได้

1. ร้อยละของเครือข่าย
100
ที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่ายที่มี
5
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการการมีส่วน เพื่อให้เกิดความทางวิชาการระหว่างคณะ
1. ร้อยละของเครือข่าย
100
ร่วมของเครือข่าย
ศิลปกรรมศาสตร์ร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพที่ ที่มีผลผลิตที่เป็น
และท้องถิ่นในการ เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ประโยชน์ตอ่
พัฒนามหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถนาความรู้มาพัฒนาตนเองได้ มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่ายที่มี
5
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการจัดสอบ
เป็นแหล่งจัดสอบให้แก่ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาต 1. ระดับความพึงพอใจ ระดับ 4.00
ให้กับผู้ขอรับ
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของเครือข่ายที่มีต่อ
ใบอนุญาตประกอบ ควบคุม
การดาเนินกิจกรรม
วิชาชีพวิทยาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
และเทคโนโลยี
2. จานวนผู้เข้าร่วม
30 คน
สอบ
โครงการจัดสอบ
เป็นแหล่งจัดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน สาขา 1. ระดับความพึงพอใจ ระดับ 4.00
มาตรฐานฝีมือ
อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
แรงงาน สาขาอาชีพ
ที่มีต่อกิจกรรม
ผู้ประกอบอาหาร
2. จานวนผู้เข้าร่วม
30 คน
ไทย
สอบ

นักศึกษา 60 คน

ตุลาคม ธันวาตม
2561

20,000

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

นักศึกษา 60 คน

ตุลาคม ธันวาตม
2561

20,000

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

เครือข่ายสมาคม
วิชาชีพ

ธ.ค. 61

256,000

คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เครือข่ายสมาคม
วิชาชีพ

ธ.ค. 61

-

คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

61

10

11

12

โครงการศึกษาดู
งานในสถาน
ประกอบการ
1. บริษัท สยาม ไวน์
เนอรี จากัด
2. บริษัท วาไรตี้
ฟูด้ ส์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
กิจกรรมสาน
สัมพันธ์กับสมาคม
วิชาชีพ

โครงการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพการแพทย์
แผนไทยประยุกต์
ณ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม

1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการปฏิบัตงิ านจริงใน
สาขาวิชาต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการ
ประกอบอาชีพ

1.ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
2.ร้อยละของความรู้
และความเข้าใจของ
ผู้รับบริการ

85

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายมีสว่ น
ในการพัฒนาและเกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์
กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

1. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์มคี วามรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
เป็นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานคุณวุฒิ
และวิชาชีพ

มิ.ย. – ส.ค.
62

40,000

85

1.นักศึกษา
2.บุคคลากรของ
วิทยาลัย

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

1.ร้อยละของเครือข่าย
ที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ

100

สมาคมวิชาชีพ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. – ธ.ค.
61
ไตรมาสที่ 2
ม.ค. – มี.ค.
62
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. – มิ.ย.
62

2,000

วิทยาลัยนานาชิต

ร้อยละของนักศึกษา
ผ่านเกณฑ์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ตามข้อกาหนดของ
มาตรฐานคุณวุฒิและ
วิชาชีพ ของสมาคม
วิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์

80

นักศึกษาชั้นปี 4
หลักสูตร
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์

กันยายน
2561–
พฤศจิกายน
2561

1

20,000 วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

62

13

โครงการทดสอบ
1.เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพสาขา แรงงาน
อาชีพด้านโลจิ
สติกส์

ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน

80

สมาคมวิชาชีพ

ธันวาคม
2561 –
มีนาคม 2562

20,000

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

14

โครงการสหกิจ
ศึกษา ปีการศึกษา
2561

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้าง ร้อยละของเครือข่ายที่
ความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิด มีผลผลิตที่เป็น
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุม่ เครือข่ายอย่าง ประโยชน์ต่อ
เป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัย

100

นักเรียน นักศึกษา
เครือข่ายสมาคม
วิชาชีพ

ต.ค.61-ก.ย.
62

30,000

วิทยาลัย
ภาพยนตร์ฯ

15

โครงการเสวนา
1.เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒ นาและเกิด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสัมพันธ์ท่ดี ีกับวิทยาลัย
กับเครือข่าย
2.วิ ท ยาลั ย มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ที่
หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ
3.วิ ท ยาลั ย มี ก ระบวนการ/กลไกในการ
แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

1.ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีผลผลิต
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 20

สมาคมวิชาชีพ
สภาสถาปนิก
นักศึกษา
บุคลากร 50 คน

พฤษภาคม
2561

5,000

วิทยาลัย
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

2.จานวนเครือข่ายที่
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
3.ระดับความสาเร็จ
ของกระบวนการ/
กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับ
เครือข่าย

จานวน 1
เครือข่าย
ระดับ 5

63

4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ
1
โครงการ
เพื่อการจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
ความร่วมมือการ
วิชาชีพครู
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู :
กิจกรรม
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
2
การทาข้อตกลง
1.เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับ
ความร่วมมือทาง
นักศึกษา
วิชาการ ระหว่าง
2.เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและผลิตบุคลากร
สาขาวิชาการ
ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร
บริหารทรัพยากร
อาคาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา กับ
บริษัท พลัส พร็อพ
เพอร์ตี้ จากัด

1.จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะครุศาสตร์
2.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

1 เครือข่าย

ร้อยละ 100

1. จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

1

2. ร้อยละนักศึกษาที่
ได้ส่งเสริมหรือพัฒนา
จากกลุ่มเครือข่าย

80

นักศึกษา

พฤษาภาคม
61
-กุมภาพันธ์
62

-

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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3

4

5

การทาข้อตกลง
ความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง
สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากร
อาคาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา กับ
บริษัท พร้อม เทค
โนเซอร์วิส จากัด

1.เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการและสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2. เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของ
บุคลากรและส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการ

1. จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
2. ร้อยละนักศึกษาที่
ได้ส่งเสริมหรือพัฒนา
จากกลุ่มเครือข่าย

โครงการสร้าง
เพื่อสร้างเครือข่ายสถานที่ฝึกประสบการณ์
เครือข่ายสถานที่ฝึก วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือผู้ใช้บณ
ั ฑิต กับ คณะ
ประสบการณ์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิชาชีพ สหกิจศึกษา
และผู้ใช้บัณฑิต

1. จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

1

2. ร้อยละนักศึกษาที่
ได้ส่งเสริมหรือพัฒนา
จากกลุ่มเครือข่าย

80

กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ

1.ระดับความพึงพอใจ
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย

1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
2.เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการพัฒนา
ตนเองให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพือ่ ให้นักศึกษามีความพร้อมในการก้าวสู่

1

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ตุลาคม 2561
– กันยายน
2562

-

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ตุลาคม 2561 10,000
– กันยายน
2562

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ที่คาดว่าจาสาเร็จ
การศึกษา

ตุลาคม 2561 50,000
– สิงหาคม
2562

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

80

≥3.51
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วิชาชีพ

6

7

2.จานวน
≥1
ผู้ประกอบการที่เข้า
เปิดรับสมัครงานหรือ
ฝึกอาชีพ
1.ระดับความพึงพอใจ ≥3.51
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนา
เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับองค์ความรู้
1. จานวนเครือข่ายที่มี 1 เครือข่าย
นักศึกษาให้พร้อม เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพ
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สาหรับการ
คณะวิทยาการจัดการ
ประกอบอาชีพใน
2. ร้อยละของ
ร้อยละ 100
อนาคต
เครือข่ายที่มีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ตอ่ คณะ
วิทยาการจัดการ
3. ร้อยละของ
ร้อยละ 85
นักศึกษาที่ได้รับองค์
ความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการประกอบ
อาชีพ
โครงการพัฒนาและ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายที่คณะ
1. ร้อยละของเครือข่าย
100
ปรับปรุงระบบ
ศิลปกรรมศาสตร์ ได้ทาความร่วมมือทาง
ที่มีผลผลิตที่เป็น
บริหารจัดการ
วิชาการ ในปีการศึกษา 2560 และจัดกิจกรรม ประโยชน์ตอ่
เครือข่าย
ตามข้อตกลง
มหาวิทยาลัย

1.ผู้ประกอบการ
2. อาจารย์
3. นักศึกษา

พฤศจิกายน
2561

28,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

นักศึกษา 40 คน

มกราคมกรกฎาคม
2560

10,000

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์
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2. จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
จานวนนักศึกษาที่ได้
เข้ารับการฝึก
ปฏิบัตงิ านของ
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

8

กิจกรรมรับ
นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์เข้าฝึก
ปฏิบัตงิ าน

เพื่อส่งเสริมการฝึกปฏิบัตงิ าน และพัฒนา
ความรู้ทักษะในการปฏิบัตงิ านของนักศึกษา

9

โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากผู้ประกอบการ
สู่วิทยาลัย
กิจกรรมสาน
สัมพันธ์กับสถาน
ประกอบการ

1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ในสถานประกอบการ
เกี่ยวกับการให้บริการการประกอบอาชีพ
ของ “ร้านกาแฟพันธ์ไทย”

จานวนสถาน
ประกอบการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายมีสว่ น
ในการพัฒนาและเกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์
กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

1.ร้อยละของเครือข่าย
ที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ

10

5

2 คน

1

100

1

ผู้ประกอบการ

1.นักศึกษา
2.บุคคลากรของ
วิทยาลัย

พ.ค-ก.ค.
62

-

คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ต.ค.61-ก.ย.
62

-

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

สถานประกอบการ ไตรมาสที่ 1
ต.ค. – ธ.ค.
61
ไตรมาสที่ 2
ม.ค. – มี.ค.
62
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. – มิ.ย.
62

2,000

วิทยาลัย
นานาชาติ
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11

12

13

โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือทาง
วิชาการ เตรียม
ความพร้อมบัณฑิต
สู่การปฏิบัติ กับ
โรงพยาบาล
สมุทรสาคร เรื่อง
อบรมสมุนไพรพอก
เข่าและบริการ
สุขภาพ
โครงการพัฒนาให้
ความรู้การติดตาม
การขนส่งด้วยระบบ
Global Positioning
System (GPS)
โครงการฝึกประสบ
การวิชาชีพ ปี
การศึกษา 2561

1. เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย
เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพและบริการ
สุขภาพ ให้แก่นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 เพื่อนาไปสู่
การเป็นบัณฑิตที่ดี

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของระบบบอก
พิกัดผ่านดาวเทียม GPS

1.ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2.ระดับความรู้ความ
เข้าใจ

1.จานวนเครือข่ายที่
เข้ามามีส่วนร่วม
2.ระดับความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการใช้ระบบ
การขนส่ง
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้าง ร้อยละของเครือข่ายที่
ความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิด มีผลผลิตที่เป็น
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุม่ เครือข่ายอย่าง ประโยชน์ตอ่
เป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัย

≥ 65.00

นักศึกษาชั้นปี 4

≥ 3.51

2

เครือข่าย,
นักศึกษา

กันยายน
2561–
พฤศจิกายน
2561

มกราคม –
มีนาคม 2562

20,000 วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

30,000

4.00

100

ผู้ประกอบการ/
นักศึกษา

ต.ค.61-ก.ย.
62

30000

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

วิทยาลัย
ภาพยนตร์ฯ
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14

โครงการจัด
กิจกรรมตาม
ข้อตกลงความ
ร่วมมือของ
เครือข่าย

1.วิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมให้เกิดการ
พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย
2.เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วน
ร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย
3.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์มีการจัด
กิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของ
เครือข่าย

5) กลุ่มเครือข่ายต่างประเทศ
1
โครงการความ
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
ร่วมมือกับ
สอนระหว่างมหาวิทยาลัยที่ทาข้อตกลงร่วมกัน
ต่างประเทศ :
2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะด้านการใช้ภาษา
กิจกรรมแลกเปลี่ยน กับเจ้าของภาษา
นักศึกษา
3.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมในต่าง
แดน
2
ทาความร่วมมือ กับ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะดาเนินการ
มหาวิทยาลัย Chiba ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา
University (Japan) และวิจัยกับเครือข่ายต่างประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับเครือข่าย

1.ร้อยละของ
ข้อตกลงความ
ร่วมมือที่ดาเนินการ
สาเร็จตามกาหนด

ร้อยละ 20

2.จานวนเครือข่ายที่
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
3.ร้อยละของ
เครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่มี
การดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง

จานวน 1
เครือข่าย

1.ร้อยละความสาเร็จ
2.จานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยน

1.ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนิน
กิจกรรมโครงการ
ภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการศึกษา

สมาคมวิชาชีพ
สภาสถาปนิก
นักศึกษา
บุคลากร 50 คน

ธันวาคม
2560

5,000

วิทยาลัย
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

นักศึกษา

ตุลาคม 61เมษายน 62

300,000

คณะครุศาสตร์

ร้อยละ 40

ร้อยละ 50
2 คน

ร้อยละ 80

บุคลากรและ
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

ตุลาคม 2561 100,000
– กันยายน
2562

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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ต่างประเทศ

3

4

ทาความร่วมมือ กับ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะดาเนินการ
UPM Malaysia
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิจัยกับเครือข่ายต่างประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับเครือข่าย
ต่างประเทศ

และวิจยั
2. ระดับความพึงพอใจ 3.51
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย

1.ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ 80
ของการดาเนิน
กิจกรรมโครงการ
ภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการศึกษา
และวิจยั
2. ระดับความพึงพอใจ 3.51
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
ทาความร่วมมือ กับ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะดาเนินการ 1.ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ 80
University of
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา
ของการดาเนิน
Malaya ( Malaysia) และวิจัยกับเครือข่ายต่างประเทศ
กิจกรรมโครงการ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมีการ
ภายใต้ข้อตกลงความ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับเครือข่าย ร่วมมือด้านการศึกษา
ต่างประเทศ
และวิจัย

บุคลากรและ
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

ตุลาคม 2561 100,000
– กันยายน
2562

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บุคลากรและ
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

ตุลาคม 2561 100,000
– กันยายน
2562

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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2. ระดับความพึงพอใจ 3.51
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
5

ทาความร่วมมือ กับ
Wenzao Ursuline
University of
Languages
(Taiwan)

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะดาเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิจัยกับเครือข่ายต่างประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับเครือข่าย
ต่างประเทศ

1.ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนิน
กิจกรรมโครงการ
ภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการศึกษา
และวิจัย

ร้อยละ 80

บุคลากรและ
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

ตุลาคม 2561 200,000
– กันยายน
2562

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษา

มิถุนายน
2561 –
สิงหาคม
2562

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2. ระดับความพึงพอใจ 3.51
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
6

กิจกรรมการจัด
การศึกษาสาหรับ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยนอร์
มอลยูนนาน

1.เพื่อเปิดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เรียนเป็น
ภาษาไทยและได้รับ 2 ปริญญา จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและจาก
มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน
2.เพื่อให้มกี ารแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสอง
มหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาเรียน 2 ปี ที่

1.ระดับความพึงพอใจ
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย

≥3.51

2.จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

≥1

-
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8

กิจกรรมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพต่างประเทศ

กิจกรรมส่ง
นักศึกษา
แลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนานและอีก 2 ปี
เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3.สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการและการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ประเทศ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้
และทักษะที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

3.จานวนนักศึกษาทีไ่ ด้ ≥30
แลกเปลี่ยน

1.ระดับความพึงพอใจ
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย

≥3.51

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

นักศึกษา

มิถุนายน
2561 –
สิงหาคม
2562

-

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

นักศึกษา

มิถุนายน
2561 –
สิงหาคม
2562

-

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
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10

11

โครงการอบรม
ระยะสั้น ตาม
ข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา กับ
Dong Ah Institute
of Media and Art
ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี

1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการ
เสริมสร้างประสบการณ์ ด้านการอบรมด้าน
การผลิตสื่อบันเทิงในต่างประเทศ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝกึ ทักษะการใช้ภาษาที่
สองในการปฏิบัตงิ านกับบุคลากรต่างชาติ
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อบันเทิงแบบข้าม
วัฒนธรรม

1. จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ
2. ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ตอ่ คณะ
วิทยาการจัดการ
3. จานวนนักศึกษา
กลุ่มสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการความม
เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่าย
1. ร้อยละของเครือข่าย
ร่วมมือกับเครือข่าย ต่างประเทศที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ทา
ที่มีผลผลิตที่เป็น
ต่างประเทศ
ความร่วมมือทางวิชาการ และจัดกิจกรรมตาม ประโยชน์ตอ่
ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาและมหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่ายที่มี

กิจกรรมรับ
เพื่อส่งเสริมการฝึกปฏิบัตงิ าน และพัฒนา
นักศึกษาฝึกประสบ ความรู้ทักษะในการปฏิบัตงิ านของนักศึกษาใน
การวิชาชีพ Chia
ต่างประเทศ
Nan University of
Pharmacy and
Science, Republic
of China, Taiwan

ส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะศิลปกรรมศาสตร์
จานวนนักศึกษาที่ได้
แลกเปลี่ยน

1 เครือข่าย

ร้อยละ
100

1. เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
2. นักศึกษา

ต.ค. 61 –
ก.ย. 62

2,200,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

300,000

คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

15 คน

100

นักศึกษา 30 คน

มกราคมสิงหาคม
2560

5

2 คน

เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ

พ.ค. – ก.ค.
62
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13

และ Graduate
School of Natural
Science and
Technology Faculty
of Science
Okayama
University
โครงการร่วมจัด
กิจกรรมทาง
วิชาการร่วมกับ
เครือข่าย (Chihlee
University of
Technology)
กิจกรรมสาน
สัมพันธ์กับ
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ

เพื่อให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
หรืองานวิจัยกับเครือข่าย

ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการทาง
วิชาการ

≥40

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายมีสว่ น
ในการพัฒนาและเกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์
กับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

1.ร้อยละของเครือข่าย
ที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
วิทยาลัยนานาชาติ

100

1

(Chihlee
University of
Technology)

ต.ค.61-ก.ย.
62

300,000

สถาบันการศึกษา ไตรมาสที่ 1
ต่างประเทศ
ต.ค. – ธ.ค.
61
ไตรมาสที่ 2
ม.ค. – มี.ค.
62
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. – มิ.ย.
62

2,000

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

วิทยาลัย
นานาชาติ
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15

16

โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ
แลกเปลี่ยน
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม กับ
วิทยาลัยชุมชนเหวิ่น
ลา สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
(Academic &
Student Exchange
and Cultural
Experience
Program: ASECEP)
โครงการอบรม
ทักษะภาษาจีน
เบือ้ งต้น กับ
มหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีน
เทียนจิน
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
อาจารย์ผู้สอน
ระหว่าง 2
มหาวิทยาลัย

1. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมือทาง
วิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิจัย บริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละของนักศึกษา/
อาจารย์ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ

≥ 65.00

นักศึกษา/อาจารย์

มกราคม
2562

100,000

1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาจีนขั้นต้นให้แก่
นักศึกษา
2. เพื่อสืบสานความสัมพันธ์และขยายความ
เข้าใจอันดีด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
กับศาสตร์การแพทย์แผนจีน

1.ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม

≥ 65.00

นักศึกษา

มกราคมพฤษภาคม
2561

100,000 วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

2.ระดับความรู้ความ
เข้าใจ

≥ 3.51

1. เพื่อร่วมกันในการพัฒนานักศึกษาระหว่าง 2 จานวนอาจารย์ที่ได้
มหาวิทยาลัย
แลกเปลี่ยน

2

อาจารย์ที่
แลกเปลี่ยน

ตุลาคม 2561
– กันยายน
2562

300,000

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน
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มหาวิทยาลัย
เฉิงตู, ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้าง จานวนเครือข่ายที่มี
ความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิด ส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุม่ เครือข่ายอย่าง มหาวิทยาลัย
เป็นรูปธรรม

18

โครงการขยาย
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
ต่างประเทศ (A)

1.เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ท่ดี ีกับมหาวิทยาลัย
2.เพื่อ ส่ ง เสริม และขยายความร่ ว มมื อ กั บ
พันธมิตรทางวิชาการในต่างประเทศ

1.ระดับความสาเร็จ
ของข้อตกลงความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ
2.ระดับความสาเร็จ
ของข้อตกลงความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ

1

ร้อยละ 50

5

เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ

บุคลากร
ภายนอก/
อาจารย์/
เจ้าหน้าที่
15 คน

ต.ค.61-ก.ย.
62

ตุลาคม
2560สิงหาคม
2561

50,000

5,000

วิทยาลัย
ภาพยนตร์

วิทยาลัย
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

76

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
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2.5.5 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564)

-

1. จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

300
คน

2,39 1,000
6 คน คน

-

2. ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

5

1. จานวนผู้เข้าร่วม 700
โครงการ
คน

5

4.51

2,39 20
6 คน คน

-

-

-

-

-

-

1. กลุ่ม
เครือข่าย

2561

2560

2564

4.51

2563

5

2562

5

1. กลุ่ม
เครือข่าย
ทาง
พิพธิ ภัณฑ์
2.นักเรียน
,นักศึกษา
และผู้ที่
สนใจ
1. กลุ่ม
เครือข่าย
ทาง
พิพธิ ภัณฑ์

200,000

2. ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

-

60,000

530
คน

400,000

30
คน

300,000

50
คน

30,000

3

1. จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

งบประมาณ (บาท)

90,000

2

1. เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้ซึ่งกัน
และกัน เพื่อขยายความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
2. เพื่อประชาสัมพันธ์
พิพธิ ภัณฑ์ แหล่งการ
เรียนรู้ และบทบาทของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ศิลปวัฒนธรรมแก่
นักศึกษา
2. เผยแพร่องค์ความรู้
เอกลักษณ์ความเป็นวังของ
สวนสุนันทา
โครงการความร่วมมือ 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่าย
กับพิพิธภัณฑ์
ภายในประเทศ
ภายในประเทศ

2560 2561 2562 2563 2564

กลุ่ม
เป้าหมาย

100,000

1) กลุ่มเครือข่ายชุมชน
1 โครงการการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายและ
ท้องถิ่นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วดั

80,000

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ผูร้ ับผิดชอบ

สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
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2

5

4.51

-

2

2

2

กลุ่ม
เครือข่าย
ทาง
พิพธิ ภัณฑ์

60,000

-

-

-

-

-

สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

-

2

ชุมชน

100,000

จานวนองค์ความรู้
ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
การเรียนรู้

5

-

2.นักเรียน
,นักศึกษา
และผู้ที่
สนใจ

100,000

2. ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

500
คน

-

50,000

1. จานวนผู้เข้าร่วม 528 589
โครงการ
คน
คน

-

100,000

โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ในแหล่ง
เรียนรู้ วิจัย บริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

1. เพื่อเปิดโอกาสให้
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมมีส่วนใน
การพัฒนาต่อ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
เครือข่าย
เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้
ประชาชน และเยาวชนให้
สามารถประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับท้องถิ่น
พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ประจาศูนย์การเรียนรู้
วิจัย และบริการวิชาการ
แก่สังคม รวมถึงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนและ
เยาวชนได้มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ

4.51

120,000

5

โครงการจัดกิจกรรม
ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือของเครือข่าย
และท้องถิ่น

5

100,000

4

5

290,000

2. เพื่อประชาสัมพันธ์
2. ความพึงพอใจ
พิพธิ ภัณฑ์ แหล่งการ
ของผู้รับบริการ
เรียนรู้ และบทบาทของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

79

1

1

1

2. จานวนแหล่ง
เรียนรู้ที่ได้
ดาเนินการ
3 จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมห้องสมุด
มนุษย์
3. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

1

1

-

-

-

40

50

60

80

85

90

ห้องสมุด
มนุษย์แห่ง
ประเทศไทย

50,000

1

50,000

1

50,000

1. จานวนเครือข่าย
ชุมชน

50,000

เครือข่าย ห้องสมุด
มนุษย์
โครงการกิจกรรม
ห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย

50,000

6

และเป็นโรงเรียน
ตามอัธยาศัยที่สอดคล้อง
กับการดารงชีพ
1.เพื่อส่งเสริมให้เกิดแหล่ง
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ใน
รูปแบบใหม่ ในศูนย์วิทย
บริการ อันเป็นแหล่งเรียนรู้
รู้ศึกษาค้นคว้า ของ
บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
พัฒนากิจกรรมห้องสมุด
มนุษย์ของศูนย์วิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การทากิจกรรมให้เป็นไป
ตามนโยบายเครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์แห่ง
ประเทศไทย

สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

80

โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษสูส่ ังคม
อย่างมีส่วนร่วม

เพื่อบริการวิชาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
การแลกเปลียนเรียนรู้
ชุมชนกับหน่วยงาน

1. ร้อยละของ
100
เครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่าย 1
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาสถาบันส
รางสรรค์และ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3. ระดับ
5
ความสาเร็จของ
กระบวนการ/กลไก
ในการแสวงหา
ความร่วมมือกับ
เครือข่าย

75

80

100

100

100

100

1

1

1

1

5

5

5

5

80,000

สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่ม
บุคลากรใน
ชุมชน/
บุคลากร
ภายใน
หน่วยงาน

สสสร.

50,000

8

70

50,000

ระดับความพึง
พอใจฐานข้อมูล
EBSCO Discovery
Service (EDS)

50,000

เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งาน
ฐานข้อมูลฐานข้อมูล
EBSCODiscovery Service
(EDS) สาหรับบุคลากร
นักศึกษาในการเข้าถึง
บทความวาสาร หนังสือ
ในสาขาที่ตอ้ งการค้นคว้า

50,000

เครือข่าย Workshop
on UniNet Network
and Computer
Application :WUNCA
1.โครงการส่งเสริมการ
ใช้ฐานข้อมูล
EBSCODiscovery
Service (EDS)

50,000

7

81

100

100

100

100

1

1

1

2

2

40

40

40

40

40

5

5

5

5

5

-บุคลากร
ในสานักฯ
-เครือข่าย
ชุมชนที่
สานัก วิชา
การศึกษา
ทั่วไปฯ เข้า
ร่วม

150,000

100

150,000

1.1 ร้อยละของ
เครือข่ายทีม่ ี
ผลผลิต ที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย
1.2 จานวน
เครือข่ายทีม่ สี ่วน
ร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
2.1 ร้อยละของ
เครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศ
ทีม่ กี ารดาเนินการ
อย่าง ต่อเนื่อง
3.1 ระดับ
ความสาเร็จ ของ
กระบวนการ/กลไก
ในการแสวงหา
ความร่วมมือกับ
เครือข่าย

150,000

1. เครือข่ายมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ทีด่ ีกับ สานัก
วิชาการศึกษา ทั่วไปฯ
2. สานักวิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่
หลากหลาย
3. สานักวิชาการศึกษา ทั่ว
ไปฯ มีกระบวนการ/ กลไก
ในการแสวงหา ความ
ร่วมมือกับ เครือข่าย
4. มหาวิทยาลัยมี
ฐานข้อมูลเครือข่าย
สาหรับการบริหารจัดการ
อย่างมี ประสิทธิภาพ

150,000

โครงการ พัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือการ จัดการ
เรียนรู้ แบบชุมชนมี
ส่วนร่วม

150,000

9

สานักงาน
วิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ

82

-

-

3.51

3.51

3.51

เครือข่าย
ชุมชน

12

24

36

ประชาชน
ทั่วไป

-

-

-

-

10,000

3.51

10,000

4.51

10,000

4.51

บุคลากร
ของ
สานักงาน
อธิการบดี

10,000

-

10,000

จานวนข่าวทีได้รับ
การเผยแพร่

-

สานักงาน
อธิการบดี

10,000

เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆของ
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

4.51

10,000

กิจกรรมสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงานและ
สื่ออื่นๆ

5

10,000

12

5

10,000

11

5

10,000

10

4.1 ระดับ
5
5
ความสาเร็จ ของ
การพัฒนา/
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
เครือข่าย
การอบรมให้ความรู้แก่ เพื่อให้บุคลากรของ
ระดับความพึง
3.51 4.25
บุคลากรของสานักงาน สานักงานมีความรู้ความ
พอใจของผู้เข้าร่วม
อธิการบดี
เข้าใจในเรื่องที่จัดอบรมกับ โครงการอบรม
กลุ่มเครือข่าย
ระดับความรู้ความ
เข้าใจของเนื้อหาที่
อบรม
กิจกรรมการสร้าง
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ระดับความพึง
3.51 3.51
ความสัมพันธ์และ
ให้เกิดกิจกรรมสร้าง
พอใจของผู้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ความสัมพันธ์กับเครือข่าย กิจกรรม
เครือข่าย

สานักงาน
อธิการบดี

-

สานักงาน
อธิการบดี

83

-

-

-

-

1

-

-

เทศบาล
ตาบล
คลองโยง

50,000

เทศบาล
ตาบล
คลองโยง

-

-

สานักงาน
อธิการบดี

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
นครปฐม

-

-

50,000

-

-

-

80,000

เครือข่าย
ชุมชน

-

3.51

-

3.51

-

-

3.51

-

1.จานวนเครือข่าย
1
ที่มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาศูนย์
การศึกษาจังหวัด
นครปฐม
2.จานวนของ
1
เครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็นโยชน์
ต่อศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน 1.จานวนเครือข่าย ดีต่อชุมชนและภาพลักษณ์ ที่มีสว่ นร่วมในการ
ที่ดตี อ่ มหาวิทยาลัย
พัฒนาศูนย์
การศึกษาจังหวัด
นครปฐม

-

-

-

30,000

โครงการเทิด
พระเกียรติ
“พ่อของแผ่นดิน”

ระดับความพึง
พอใจของเทศบาล
ตาบลศาลายา

-

15

เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด
สถานที่ แ ละตกแต่ ง พื้ น ที่
ของลานกี ฬ าชุ ม ชนหน้ า
พุ ท ธมณฑล หมู่ 6 และ
อุปกรณ์กีฬาให้กับเทศบาล
ตาบลศาลายา
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ก่อให้เกิดความร่วมมือทาง
เครือข่ายภาคีที่เข้มแข็ง

10,000

14

จัดสถานที่และตกแต่ง
พื้นที่ของลานกีฬา
ชุมชนหน้าพุทธมณฑล
หมู่ 6 และสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้กับ
เทศบาลตาบลศาลายา
การประชุมกลุม่
เครือยข่ายระหว่าง
ศูนย์การศึกษาฯกับ
เทศบาลตาบล
คลองโยง

-

13

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
นครปฐม

84

4.00

-

นักศึกษา
,บุคลากร

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 1.จานวนเครือข่าย
ก่อให้เกิดความร่วมมือทาง ที่มีสว่ นร่วมในการ
เครือข่ายภาคีที่เข็มแข็ง
พัฒนาศูนย์
การศึกษาจังหวัด
นครปฐม

-

-

-

1

สถานี
ดับเพลิง

-

-

-

-

-

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
นครปฐม

-

-

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
นครปฐม

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
นครปฐม

10,000

1

10,000

-

10,000

-

20,000

สถานี
อนามัย

-

-

-

1

-

-

-

-

-

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 1.จานวนเครือข่าย ก่อให้เกิดความร่วมมือทาง ที่มีสว่ นร่วมในการ
เครือข่ายภาคีที่เข็มแข็ง
พัฒนาศูนย์
การศึกษาจังหวัด
นครปฐม
2. จานวนของที่มี ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ศูนย์
การศึกษาจังหวัด
นครปฐม
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
1.ระดับความพึง
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย พอใจของเครือข่าย
ที่แข็งแรง
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของศูนย์ฯ

-

เทศบาล
ตาบล
คลองโยง

-

-

-

การประชุมกลุม่
เครือข่ายระหว่างศูนย์
การศึกษาฯกับสถานี
ดับเพลิง

4.00

-

19

-

-

การประชุมกลุม่
เครือข่ายระหว่างศูนย์
การศึกษาฯกับสถานี
อนามัย

โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องสุขภาพ
ห่างไกลจากโรคภัย

-

-

17

18

1.ระดับความพึง
พอใจของเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของศูนย์ฯ

-

โครงการสร้างสรรค์
เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
สังคม ส่งเสริมระเบียบ ขับขี่ และปฏิบัตติ ามกฎ
วินัยจราจร
จราจร

-

16

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
นครปฐม
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1

1

1

ชุมชน

30,000

1

100,000

ประชา ชน
ในพืน้ ที่
นักศึกษา
บุคลากร

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
สมุทรสงคราม

-

1

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
นครปฐม

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
อุดรธานี

10,000

1

-

1

100,000

1

-

นักศึกษา
,บุคลากร

-

1

-

-

-

1

-

100,000

จานวนเครือข่าย
ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี

-

50,000

1

1

-

โครงการความร่วมมือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กับชุมชน
องค์ความรู้ของเครือข่าย
ร่วมกัน

จานวนเครือข่าย
ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

22

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ทราบถึงแนวทางการ
ช่วยกันสอดส่องดูแลและ
การป้องกันสาธารณภัยใน
สถานศึกษาและชุมชน
โครงการความร่วมมือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กับชุมชน
องค์ความรู้ของเครือข่าย
ร่วมกัน

-

3,900

21

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกัน
สารณภัย

-

50,000

20

2. จานวนของที่มี ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ศูนย์
การศึกษาจังหวัด
นครปฐม
1.ระดับความพึง
พอใจของเครือข่าย
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของศูนย์ฯ

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
นครปฐม

-

5

5

5

5

บริษัทหรือ
สถาน
ประกอบกา
ร

10,000

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 1.จานวนเครือข่าย
ก่อให้เกิดความร่วมมือทาง ที่มีสว่ นร่วมในการ
เครือข่ายภาคีที่เข็มแข็ง
พัฒนาศูนย์
การศึกษาจังหวัด
นครปฐม

10,000

การประชุมกลุม่
เครือข่ายระหว่างศูนย์
การศึกษาฯกับบริษัท
หรือสถาน
ประกอบการ

10,000

1

-

2) กลุ่มเครือข่ายผูป้ ระกอบการ
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5

เพื่อแนะนาแนวทางการ
1.ระดับความพึง
ทางานให้แก่นกั ศึกษา และ พอใจของเครือข่าย
ประชาชนที่สนใจ
ที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมของศูนย์ฯ

5

5

5

5

นักศึกษา,
บุคคลทั่วไป

20,000

5

20,000

5

20,000

โครงการ JOB FAIR

5

20,000

2

-

-

2. จานวนของที่มี
ผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ศูนย์
การศึกษาจังหวัด
นครปฐม

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
นครปฐม
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2.5.6 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กิจกรรม/โครงการ
2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน
1
โครงการสัมมนา
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
2
โครงการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
พิพธิ ภัณฑ์แหล่ง
เรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับเครือข่าย
3
โครงการเผยแพร่
องค์ความรู้
เอกลักษณ์ และ
ปลูกฝังความเป็นวัง
สวนสุนันทา

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

1. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ซึ่งกัน 1. จานวนผู้เข้าร่วม
และกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
โครงการ
2. เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้และการส่งเสริม 2. ความพึงพอใจของ
ศิลปวัฒนธรรมผ่านทางเครือข่ายเพื่อเข้าถึง
ผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมายและชุมชนได้กว้างขวางขึน้

30 คน

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ร่วมกับเครือข่าย

1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

500 คน

1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

1,000 คน

2. เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ แหล่งการ
เรียนรู้ และบทบาทของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแก่
นักศึกษา
2.เผยแพร่องค์ความรู้เอกลักษณ์ความเป็นวัง
ของสวนสุนันทา

ระดับ 4.51

ระดับ 4.51

ระดับ 4.51

กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่ม
เครือข่ายทาง
พิพธิ ภัณฑ์
2.นักเรียน
,นักศึกษา และ
ผู้ที่สนใจ
1. กลุ่ม
เครือข่ายทาง
พิพธิ ภัณฑ์
2.นักเรียน
,นักศึกษา และ
ผู้ที่สนใจ
1. กลุ่ม
เครือข่าย
2.นักเรียน
,นักศึกษา และ
ผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. – มี.ค.
62

80,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ม.ค.– มิ.ย.
62

120,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ม.ค. – มิ.ย.
62

200,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

88

4

5

6

7

โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์และ
เผยแพร่ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับเครือข่าย
โครงการเปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ในแหล่ง
เรียนรู้ วิจัย บริการ
วิชาการแก่สังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพิพธิ ภัณฑ์
ภายในประเทศ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ แหล่งการ
เรียนรู้ และบทบาทของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมมีส่วนในการพัฒนาต่อ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ดา้ นศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย

เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน และเยาวชนให้
สามารถประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ประจาศูนย์การ
เรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชน
ได้มีสว่ นร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
และเป็นโรงเรียนตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับ
การดารงชีพ
1. เครือข่าย
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้ แหล่ง
ห้องสมุดมนุษย์แห่ง เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ในศูนย์วทิ ยบริการ อัน
ประเทศไทย
เป็นแหล่งเรียนรู้รู้ศึกษาค้นคว้า ของบุคลากร
(Thailand Human
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
Library Network)
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนากิจกรรม
ห้องสมุดมนุษย์ของศูนย์วิทยบริการและ

1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

20 คน

1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

500 คน

2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ระดับ 4.51

กลุ่มเครือข่าย
ทางพิพิธภัณฑ์

ม.ค. – มี.ค.
62

30,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

กลุ่มเครือข่าย
ทางพิพิธภัณฑ์

ม.ค. – มี.ค.
62

60,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

100,000

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

50,000

สานักวิทยบริการ
และเทคโนยี
สารสนเทศ

ระดับ 4.51

1. จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วม
2. จานวนองค์ความรู้ที่
เพิ่มขึ้นในแหล่งการ
เรียนรู้

1

เครือข่ายและ
ชุมชน

ต.ค. 61
ถึง
ก.ย. 62

1. จานวนเครือข่าย
ชุมชน

1

ตค.61-สค..
2562

2.ระดับความพึงพอใจ

80

ผู้เข้าร่วมงาน
เครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์

89

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทากิจกรรมให้
เป็นไปตามนโยบายเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย
8

9

2. โครงการส่งเสริม
การใช้ฐานข้อมูล
EBSCODiscovery
Service (EDS)
- แนะนาฐานข้อมูล
Single Search
(EDS)
โครงการพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษสู่
สังคมอย่างมีสว่ น
ร่วม

เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล EBSCODiscovery Service (EDS)

ระดับความพึงพอใจ
ฐานข้อมูล EBSCO
Discovery Service
(EDS)

ร้อยละ 70

เพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
การแลกเปลียนเรียนรู้ชุมชนวัดประชาระบือ
ธรรมกับสถาบันสร้างสรรค์ฯ

1.จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
หน่วยงาน
2. ร้อยละของ
เครือข่ายความร่วมมือ
ที่มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

≥75.00

3.ระดับความพึงพอใจ

≥3.51

1

บุคลากรและ
นักศึกษา

บุคลากรใน
ชุมชนวัดประชา
ระบือธรรม

ต.ค. 2561ก.ค.2562

ต.ค.-ธ.ค.61

80,000

5,000

สานักวิทยบริการ
และเทคโนยี
สารสนเทศ

สสสร.

90

10

11

โครงการ พัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือการ จัดการ
เรียนรู้ แบบชุมชนมี
ส่วนร่วม

1. เครือข่ายมีสว่ นร่วมใน การพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดกี ับ สานักวิชาการศึกษา ทั่ว
ไปฯ
2. สานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มีเครือข่าย
ความ ร่วมมือในประเทศที่หลากหลาย
3. สานักวิชาการศึกษา ทั่วไปฯ มีกระบวนการ/
กลไกในการแสวงหา ความร่วมมือกับ
เครือข่าย
4. มหาวิทยาลัยมี ฐานข้อมูลเครือข่าย สาหรับ
การบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ

การอบรมให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรของสานักงานมีความรู้ความ
เรื่องการทายา
เข้าใจเรื่องการทายาหม่อง
หม่อง

1. ร้อยละของเครือข่าย
ที่มีผลผลิต ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
3. ร้อยละของ
เครือข่ายความร่วมมือ
ในประเทศที่มีการ
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
4. ระดับความสาเร็จ
ของกระบวนการ/
กลไก ในการแสวงหา
ความร่วมมือกับ
เครือข่าย
1.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรม
2.ระดับความรู้ความ
เข้าใจของเนื้อหาใน
การอบรม

100

1

-บุคลากรใน
สานักฯ
-เครือข่าย
ชุมชนที่สานัก
วิชาการศึกษา
ทั่วไปฯ เข้า ร่วม

150,000

GE

10,000

สานักงาน
อธิการบดี

40

5

4.51

บุคลากรของ
สานักงาน
อธิการบดี

ต.ค.61-ก.ย.
62

4.00

91

12

13

การทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
การเรียนรู้ วิจัย
บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดนวัตกรรม
สู่การพัฒนาชุมชน
เมือง วัดประชา
ระบือธรรม เขต
ดุสติ
กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมสนับสนุน
การประชาสัมพันธ์
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
ผ่านเว็บไซต์
หน่วยงานและสื่อ
อื่นๆ

เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างเครือข่าย
เกิดความพึงพอใจของชุมชนวัดประชาระบือ
ธรรมต่อสานักงานอธิการบดี

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

3.ร้อยละของเครือข่าย
ที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
1. ระดับความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

จานนวนข่าวทีได้รับ
การเผยแพร่

100

4.00

ชุมชนวัดประชา ต.ค.61-ก.ย.
ระบือธรรม
62

10,000

สานักงาน
อธิการบดี

-

สานักงาน
อธิการบดี

4.51
1

12 ข่าว

เทศบาลตาบล
ศาลายา

ต.ค.61-ก.ย.
62
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14

15

จัดสถานที่และ
ตกแต่งพื้นที่ของ
ลานกีฬาชุมชนหน้า
พุทธมณฑล หมู่ 6
และสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้กับ
เทศบาลตาบล
ศาลายา
โครงการความ
ร่วมมือกับชุมชน
วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม
: กิจกรรมสร้าง
ความรู้เรื่องสุขภาพ
และประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
สมุทรสงคราม
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 ครั้งที่ 1

เพื่อสนับสนุนการจัดสถานที่และตกแต่งพื้นที่ 1.ระดับความพึงพอใจ
ของลานกีฬาชุมชนหน้าพุทธมณฑล หมู่ 6 และ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อุปกรณ์กีฬาให้กับเทศบาลตาบลศาลายา
2.จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

4.51

ให้ความรู้ดา้ นสุขภาพแก่ชุมชน รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงครามให้เป็นที่รู้จักของชุมชน

≥2

ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม เช่น
ทางแผ่นพับ โปสเตอร์
เว็ปไซต์ สื่อโซเซียล
มีเดีย

ประชาชนในหมู่
6

ต.ค.61-ก.ย.
62

80,000

สานักงาน
อธิการบดี

35,000 บาท

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
สมุทรสงคราม

1

อาจารย์
พ.ย. 61 –
นักเรียน
มี.ค. 62
นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม
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16

17

18

โครงการความ
ร่วมมือกับชุมชน
โรงเรียนศรัทธา
สมุทร
: กิจกรรมสร้าง
ความรู้เรื่องสุขภาพ
และประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
สมุทรสงคราม
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 ครั้งที่ 2
โครงการศึกษา
เรียนรู้สวู่ ถิ ี
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562 ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียน
ด้านโลจิสติกส์สู่
ชุมชน

ให้ความรู้ดา้ นสุขภาพแก่ชุมชน รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงครามให้เป็นที่รู้จักของชุมชน

ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม เช่น
ทางแผ่นพับ โปสเตอร์
เว็ปไซต์ สื่อโซเซียล
มีเดีย

≥2

อาจารย์
พ.ย.61–มี.ค.
นักเรียน
62
นักศึกษา
โรงเรียนศรัทธา
สมุทร จังหวัด
สมุทรสงคราม

1.เพื่อให้บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม ได้รับความรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อให้เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเครือข่าย

จานวนแหล่งเรียนรู้ ที่
ใช้ในการศึกษา

≥1

บุคลากรศูนย์
การศึกษา
จังหวัด
สมุทรสงคราม

พ.ย.61–มี.ค.
62

เพื่อให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้
ดาเนินกิจกรรมให้ความรู้และช่วย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์
ให้แก่ชุมชน

จานวนเครือข่ายของ
ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี

1

1. หมูบ่ ้าน
2. หน่วยงาน
ภาครัฐ

ต.ค.61
ถึง
–ก.ย.62

35,000 ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
สมุทรสงคราม

30,000

20,000

ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
สมุทรสงคราม

ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี
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19

20

21

โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการท่องเที่ยว
และกีฬา
การประชุมกลุม่
เครือข่ายระหว่าง
ศูนย์การศึกษาฯกับ
เทศบาลตาบล
คลองโยงฯ
โครงการสร้างสรรค์
สังคม ส่งเสริม
ระเบียบวินัยจราจร

เพื่อให้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้เป็น
ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
และผลักดันธุรกิจในท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

จานวนเครือข่ายของ
ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี

1

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ่อให้เกิดความ
ร่วมมือทางเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็ง

จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ศูนย์การศึกษาจังหวัด
นครปฐม

1 เครือข่าย

การประชุมกลุม่
เครือข่ายระหว่าง
ศูนย์การศึกษาฯกับ
บริษัทหรือสถาน
ประกอบการ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ่อให้เกิดความ
ร่วมมือทางเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็ง

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีตอ่ ชุมชนและ
ระดับความพึงพอใจ
ส่งเสริมความปลอดภัยของคณจารย์ เจ้าหน้าที่ ของเครือข่ายที่มีต่อ
และนักศึกษา
การดาเนินกิจกรรม
ของศูนย์ฯ
4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ
1

จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ศูนย์การศึกษาจังหวัด
นครปฐม
2.จานวนของเครือข่าย
ที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ศุนย์
การศึกษาจังหวัด
นครปฐม

1. หมูบ่ ้าน
2. หน่วยงาน
ภาครัฐ

ต.ค.61
ถึง
–ก.ย.62

30,000

ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี

เทศบาลตาบล
คลองโยง

พฤศจิกายน
2560

20,000

ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม

4.00

สถานีตารวจ
พุทธมณฑล

ธันวาคม
2561

30,000

ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม

1 เครือข่าย

บริษัทหรือ
สถาน
ประกอบการ

มี.ค.2562

10,000

ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม

1 เครือข่าย
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2

โครงการ Job Fair

เพื่อแนะแนวทางการทางานให้แก่นักสึกษา
และประชาชนที่ สนใจ

ระดับความพึงพอใจ
ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดาเนินกิจกรรม
ของศูนย์ฯ

4.00

บริษัทหรือ
สถาน
ประกอบการ

มิ.ย.2562

20,000

ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การ
ปฏิ บั ติ จ าเป็น ต้ องให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริห ารจั ด การเพื่ อให้ เ กิ ด การประสานความร่ ว มมื อ ในการจั ด ท า
กิจกรรม/โครงการ ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้ างความรู้ และความเข้า ใจร่ว มกั นของหน่ วยงานต่า งๆ ในเรื่อ งการดาเนิ นงาน
กิจกรรม/โครงการในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการดาเนินงานแสวงหาเครือข่าย ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่าย อย่างเป็น
ระบบ
3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บ รรลุ วัตถุ ประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการนาแผนปฏิบัติก ารด้านสร้างความสัมพันธ์ กั บ
เครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1.
สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่าย โดยจัดทา
แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิ จ กรรมให้ กั บ หน่ ว ยงาน ได้ ท ราบถึ ง บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2.
ผลั ก ดั นระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุค ลากรให้สอดคล้ องกั บ แนวทางที่
กาหนด
3.
ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่ การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.
สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
โดยอาศัยเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้เป็นเครื่ องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
5.
ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนิน งานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อ วัตถุ ประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์ กั บเครือข่าย รวมทั้ง
สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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3.2 การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
การติ ด ตาม ประเมิ น ผลเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561เพื่อให้ผู้บ ริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และ
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ
สามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พั ฒนาองค์ค วามรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วั ด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่าย ทุกๆ
เดือน พร้อมให้ผู้รับ ผิด ชอบในแต่ล ะโครงการ/กิจกรรมท าการวิเ คราะห์ ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่ก าร
ตัดสินใจของผู้บริหาร
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั เครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ ๓๑๔๕/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ตามที่ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั นทา ได้ จั ดท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา โดย
กาหนดให้มีจานวน ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (เครือข่าย
ศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ และเครือข่ายต่างประเทศ) มีมิติประสิทธิผล
เครือข่ายมีส่ วนร่ว มในการพัฒ นาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย มิติคุณภาพการบริการ มหาวิทยาลัยมี
เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ มีข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย มิติประสิทธิภาพ มี
กระบวนการ กลไกการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
ดังนั้น ในการดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและ
ท้องถิ่น กองพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการผลักดันผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของมิติต่างๆให้
บรรลุเป้าหมาย จึงเล็งเห็นว่าการที่จะสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดี และมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจาก
กระบวนการ กลไกการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่ชัดเจนและเกิดจากการดาเนินงานร่วมกันของบุคลากรภายใน
องค์กร อันประกอบด้วยหน่วยงานจัดการศึกษา และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การสร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงเครือข่าย ประสบความสาเร็จได้ ทั้งนี้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้ านการสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ตามรายชื่อดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประธาน
๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองประธาน
๑.๓ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
๑.๑๙ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑.๒๐ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๑.๒๑ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑.๒๒ ผู้อานวยการสานักวิชาการศึกษาทั่วไป
กรรมการ
๑.๒๓ ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กรรมการ
๑.๒๔ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
กรรมการ
๑.๒๕ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
๑.๒๖ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
๑.๒๗ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
๑.๒๘ ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๙ นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๓๐ นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. กาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานการสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่าย และการบริหารจัดการ
เครือข่ายของหน่วยงาน
๒. สนับสนุนและอานวยความสะดวก การดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินงานในการจัดกิจกรรม แผนปฏิบัติ
การด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. ผลักดันผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๔. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ ๕ ปี และประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒
๒. คณะกรรมการกากับและติดตาม
๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธาน
๒.๒ ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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 หัวหน้าฝ่ายอานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
๒.๒๐ รองผู้อานวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๒.๒๑ หัวหน้าสานักงานสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๒.๒๒ รองผู้อานวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๒.๒๓ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ กรรมการ
๒.๒๔ ผู้อานวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กรรมการ
๒.๒๕ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษา จ.สมุทรสงคราม
กรรมการ
๒.๒๖ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม
กรรมการ
๒.๒๗ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษา จ.ระนอง
กรรมการ
๒.๒๘ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี
กรรมการ
๒.๒๙ ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓๐ นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๓๑ นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. กากับ ติดตามให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. ตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ ๕
ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. กากับ ติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครบถ้วนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผน
๔. ตรวจสอบ การดาเนินงาน การรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สาเร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน
และทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓. คณะกรรมการดาเนินการและรายงานผล
๓.๑ ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๓.๒ ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๓.๓ หัวหน้าสานักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.๔ หัวหน้าสานักงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓.๕ หัวหน้าสานักงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓.๖ หัวหน้าสานักงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
๓.๗ หัวหน้าสานักงาน คณะวิทยาการจัดการ
๓.๘ หัวหน้าสานักงาน คณะครุศาสตร์
๓.๙ หัวหน้าสานักงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
๓.๑๐ หัวหน้าสานักงาน วิทยาลัยนานาชาติ
๓.๑๑ หัวหน้าสานักงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
๓.๑๒ หัวหน้าสานักงาน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๓.๑๓ หัวหน้าสานักงาน วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
๓.๑๔ หัวหน้าสานักงาน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
๓.๑๕ หัวหน้าสานักงาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๓.๑๖ หัวหน้าสานักงาน บัณฑิตวิทยาลัย
๓.๑๗ หัวหน้าสานักงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑๘ หัวหน้าสานักงาน สานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๑๙ หัวหน้าสานักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
๓.๒๐ หัวหน้าสานักงาน สานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
๓.๒๑ รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๒๒ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สานักงานอธิการบดี
๓.๒๓ รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม
๓.๒๔ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษา จ.ระนอง
๓.๒๕ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี
๓.๒๖ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษา จ.สมุทรสงคราม
๓.๒๗ นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์
๓.๒๘ นางทิฆัมพร
อิสริยอนันต์
๓.๒๙ นายวรงค์
ชื่นครุฑ
๓.๓๐ นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์
๓.๓๑ นางสาวณธกมล ลูกคา
๓.๓๒ นางสาวรัณวรัชญ์ บุญถึก
๓.๓๓ นางสาวอรกานต์จิตต์ สุขอิ่มเจริญ
๓.๓๔ นางสาวสายบัว นนท์ศิลา
๓.๓๕ นางสาววีรวรรณ เหลืองอร่าม
๓.๓๖ นายจเร
นาคทองอินทร์
๓.๓๗ นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์
๓.๓๘ นางพรรณนลิน สัชฌุกร
๓.๓๙ นางสาวบุรัสกร แจ่มเมธีกุล
๓.๔๐ นางสาววรีญา
คลังแสง
๓.๔๑ นางพัทธนันท์
โรจน์รุ่งรัตน์
๓.๔๒ นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ
๓.๔๓ นายสุรชัย
น้อยคาเมือง
๓.๔๔ นางสาวปิยนุช ทองมาก
๓.๔๕ นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง
๓.๔๖ นางสาวกัลยากร ทองมาก
๓.๔๗ นายปรุงศักดิ์
เชิดชู
๓.๔๘ นายหัสถชัย
นวนประสงค์
๓.๔๙ นายวรเทพ
นาควงศ์
๓.๕๐ นายวราพงษ์
ท่าขนุน
๓.๕๑ นางชนิดา
ชิราพฤกษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
104

๓.๕๒ นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์
กรรมการ
๓.๕๓ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล
กรรมการ
๓.๕๔ นางสาวปพิชญา ศิลปักษา
กรรมการ
๓.๕๕ นางสาวกฤษณา อารีย์
กรรมการ
๓.๕๖ นางสาวจิราพร ทาโย
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. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เสนอแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
๔. ดาเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
๕. รายงานผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบและจัดส่งให้กองพัฒนานักศึกษา
๖. จัดทาหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมจัดส่งให้กองพัฒนานักศึกษา
๗. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๘. จัดทาแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ครั้งที่ 1/2562
วันศุกร์ที่ 14 กันายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ประธานที่ประชุม ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผูม้ าประชุม
1. ผศ.สิริอร
จาปาทอง
รองประธาน
2. อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์
กรรมการ
4. อาจารย์ทักษิณา บุญบุตร
กรรมการ
5. อาจารย์สุริยันต์
จันทร์สว่าง
กรรมการ
6. อาจารย์พรรณี
โรจนเบญจกุล
กรรมการ (ผูแ้ ทน)
7. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย
กรรมการ
9. ผศ.ภูสิทธ์
ภูคาชะโนด
กรรมการ
10. นายหัสถชัย
นวนประสงค์
กรรมการ
11. นายธนบรรณ
วรุณธรรม
กรรมการ
12. นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงษ์ภัทราจันทร์
กรรมการ
13. นายสุรชัย
น้อยคาเมือง
กรรมการ (ผูแ้ ทน)
14. นายจเร
นาคทองอินทร์
กรรมการ
15. นางสาววีวรรณ เหลืองอร่าม
กรรมการ
16. นายปรุงศักดิ์
เชิดชู
กรรมการ
17. นางสาวรัณวรัชญ์ บุญถึก
กรรมการ
18. นางสาวจิราพร
ฮามวงศ์
กรรมการ
19. นางสาวศุทธินี
ไชยรัตน์
กรรมการ
20. นายวรเทพ
นาควงศ์
กรรมการ
21. นางชนิดา
ชิราพฤกษ์
กรรมการ
22. นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์
กรรมการ
23. นางสาวอรวรรณ วุทธิโช
กรรมการ
24. นายพงศักดิ์
รุ่งสง
กรรมการ
25. นางสาวจิราพร ทาโย
กรรมการ
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26. นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล
27. นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร
ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นางพรพิศ
ประดิษฐพงษ์
2. อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง
3. อาจารย์ธนขวัญ
บุษบัน
4. อาจารย์สุพัตรา
กายจนโนภาส
5. อาจารย์สหภพ
กลีบลาเจียก
6. อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยธร
7. อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ
8. อาจารย์ตน้ ฝน
ทรัพย์นิรันดร์
9. นางสาวทัศนียา
มีเปี่ยมสมบูรณ์
10. นางสาวสายบัว นนท์ศลิ า
11. นางสาวณธกมล ลูกคา
12. นางสาวอรกานต์จติ ต์ สุขอิ่มเจริญ
13. นางสาวปิยนุช
ทองมาก
14. นางสาวณภัทร
ช่างเพ็ง
15. นางสาวกัลยากร ทองมาก
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวดวงกมล สุรพิพัช
2. นางสาวบุรัสกร
แจ่มเมธีกุล
3. นางสาวกรรณิการ์ ศรีพนมวรรณ
4. นางพรรณนลิน
สัขณุกร
5. นางสาววรีญา
คลังแสง
6. นายศุภพล
คาชื่น
7. นางสาวกาญจนา สังข์ชุม

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 1

:
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
เครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานที่ประชุมแจ้งว่า
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกาหนดให้
มีจานวน 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (เครือข่ายศิษย์
เก่า เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ และเครือข่ายต่างประเทศ)
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ดังนั้น ในการดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์
เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและท้ อ งถิ่ น กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก ในการผลั ก ดั น ผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของมิติต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย จึงเล็งเห็นว่าการที่จะสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
เครือข่ายที่ดี และมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากกระบวนการ กลไกการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่ชัดเจน
และเกิดจากการดาเนินงานร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร อันประกอบด้วยหน่วยงานจัดการศึกษา และ
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่าย ประสบความสาเร็จได้
ทั้งนี้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ
คณะกรรมการมีขอ้ แก้ไข ดังนี้
1. ลาดับที่ 2.15 เดิม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ แก้ไขเป็น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
2. ลาดั บที่ 2.21 เดิม หัวหน้าสานักงานสานัก ศิลปะและวัฒนธรรม แก้ไ ขเป็น รอง
ผูอ้ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. ลาดับที่ 3.60 เดิม นางสาวอรวรรณ วุทธิโช แก้ไขเป็น นางสาวพัชรา แสงนวล
4. ลาดับที่ 3.45 เดิม นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง แก้ไขเป็น นางสาวธีราภรณ์ จุมรี
5. เพิ่มชื่อ นางสาวกนกกร ผิวอ่อน กรรมการ
6. เพิ่มชื่อ นางปุณรภา ประดิษฐพงษ์ กรรมการ
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายกรรมการและเลขานุการแก้ไข เพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4

:

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ( ไ ม่ มี )
:
เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี )
:
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ติดตามการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานที่ประชุมแจ้งว่า
ตามที่ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ได้ ติ ด ตามการรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า ง
ความสั มพันธ์ และเชื่อมโยงเครือข่าย ระดับ หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ้างอิงตามบันทึก
ข้อความ ที่ กพน.2561/3130 ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561) นั้น ซึ่งกาหนดให้หน่วยงานจัดส่งรายงาน
ดังกล่าว ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561
ทั้งนี้ จึงขอเรียนต่อคณะกรรมการทุกท่านทราบ เพื่อดาเนินการติดตาม รายงานผลให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อกองพัฒนานักศึกษาดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.2 ชี้แ จงแนวทางการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการสร้า งความสั ม พั นธ์ กั บ
เครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานที่ประชุมแจ้งว่า
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ 5 ปี และประจาปี เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 มติที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านต่างๆ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดทา แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กั บ
เครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ การจัดทาแผนดังกล่าวหน่วยงาน
จะต้องดาเนินการจัดทาแผนในระดับหน่วยงาน และส่งให้กับหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบและจัดทาแผนใน
ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
แนวทางจัดทาแผน
1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติ งานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ เครือข่าย
ระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย ตามข้อเสนอแนะผลการ
ดาเนินงานในปีที่ผา่ นมา พร้อมกาหนดกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย
4. จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (25602564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน 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. สรุปรายงานผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนฯ 3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12
เดือน พร้อมส่งกองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล
จึงขอเรีย นที่ ป ระชุ มทราบและด าเนิน การจัด ท าแผนให้แ ล้วเสร็ จ พร้ อมส่ง แผนให้
หน่วยงานเจ้าภาพตรวจสอบ ภายในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561
หน่วยงานที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
หน่วยงานจัดการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1) คณะครุศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15) สานักงานอธิการบดี
16) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17) สานักศิลปะและวัฒนธรรม
18) สถาบันวิจัยและพัฒนา
19) สานักวิชาการศึกษาทั่วไป GE
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6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) วิทยาลัยนานาชาติ
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ

20) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้(สสสร.)
21) สานักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
22) สานักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
23) สานักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
24) สานักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ปฏิทิ น การติ ด ตามผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้า นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล กรรมการและแลขานุการ กล่าวต่อที่ประชุม เพื่อให้การ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไป
ตามแนวทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด กองพัฒนานักศึกษา จึงขอกาหนดปฏิทินการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้าน
ก.ค.2561
กองพัฒนานักศึกษา
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ
14 ก.ย.2561
กองพัฒนานักศึกษา
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
3. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์
21 ก.ย.2561
คณะ วิทยาลัย
กั บ เครื อ ข่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงานสนับสนุน
ระดับหน่วยงานให้หน่วยงานเจ้าภาพตรวจสอบ
4. ปรับ ปรุงแผนตามข้อ เสนอแนะ และจัดส่งเล่ ม
22-30 ก.ย.2561
คณะ วิทยาลัย
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
หน่วยงานสนับสนุน
เครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่าน
การอนุมัตจิ ากผู้บริหารหน่วยงาน
5. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์
30 ก.ย.61
กองพัฒนานักศึกษา
กั บ เครื อ ข่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
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ระดับมหาวิทยาลัย
6 . เ ผ ย แ พ ร่ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความสั มพั น ธ์ กั บ เครือ ข่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
7. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนฯและติดตามผล
การดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด
7.1 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
8. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนฯและรายงานผล
การดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
8.1 รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด 3.1.1 ,
3.1.2, 3.2.1 และ 3.4.1

1 ต.ค.61

มี.ค.62
พ.ค.62
ก.ย.62

ทุกเดือน

คณะ วิทยาลัย
หน่วยงานสนับสนุน
กองพัฒนานักศึกษา
-กองพัฒนานักศึกษา
-คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานด้านการ
สร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
คณะ วิทยาลัย
หน่วยงานสนับสนุน

8.2 รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ
การด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มี.ค.62
พ.ค.62
ก.ย.62

คณะ วิทยาลัย
หน่วยงานสนับสนุน

9. จัดประชุมทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนฯ
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
คณะกรรมการตรวจติดตามฯ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

-กองพัฒนานักศึกษา
-คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานด้านการ
สร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ
คณะกรรมการเสนอที่ประชุมเพิ่ม หน่วยงานสนับสนุนในส่วนข้อที่ 3,4,6 และ 8
มติท่ีป ระชุม รับ ทราบและมอบหมายกรรมการและเลขานุก ารแก้ไ ขเพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ 5

:

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณา ทบทวนวัตถุประสงค์แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานที่ประชุมแจ้งว่า
ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ก องพัฒนานักศึกษารับผิดชอบกากับ และติดตามการจัดทาแผนปฏิบัติ
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การด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติเดียวกันกับมหาวิทยาลัยฯ
ในการนี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า วเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิท ธิภาพและมีก ารพัฒนาตามข้อเสนอแนะ จึงขอให้คณะกรรมการฯร่วมกั นทบทวนวัตถุ ประสงค์ และ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในแผน เพื่อใช้ในการดาเนินงานต่อไปได้
จึงขอแจ้งที่ประชุมร่วมพิจารณาตามเอกสาร
ระดับมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของแผน (เดิม)
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการแสวงหา
ความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยตามภารกิ จ หลั ก ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมสร้ า ง
ความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิดผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (เดิม)
1. ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย
เป้าหมาย ร้อยละ 100
2. จานวนเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
เป้าหมาย 5 เครือข่าย
3. ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ
แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
เป้าหมายระดับ 5

วัตถุประสงค์ของแผน (ปรับปรุง)
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานมี ค วาม
ร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยตามภารกิ จ หลั ก ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ การมี ส่ ว นในการพั ฒ นาและเกิ ด
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครือข่ายอย่างเป็น
รูปธรรม
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ปรับปรุง)
1. ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย ร้อยละ 100
2. จานวนเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
เป้าหมาย 5 เครือข่าย
3. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มี
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย ร้อยละ ≥75
4. ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ
สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
เป้าหมายระดับ 5
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ระดับหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของแผน (เดิม)
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการแสวงหา
ความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยตามภารกิ จ หลั ก ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมสร้ า ง
ความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิดผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของแผน (ปรับปรุง)
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานมี ค วาม
ร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยตามภารกิ จ หลั ก ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ การมี ส่ ว นในการพั ฒ นาและเกิ ด
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครือข่ายอย่างเป็น
รูปธรรม
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (เดิม)
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ปรับปรุง)
1. ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่
1. ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์
มหาวิทยาลัย
ต่อมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย ร้อยละ 100
เป้าหมาย ร้อยละ 100
2. จานวนเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนา
2. จานวนเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เป้าหมาย หน่วยงานจัดการศึกษา 5 เครือข่าย,หน่วยงาน เป้าหมาย หน่วยงานจัดการศึกษา 5 เครือข่าย,
สนับสนุนการจัดการศึกษา 1 เครือข่าย
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 1 เครือข่าย
3. ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ
3. ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกใน
แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
เป้าหมายระดับ 5
เป้าหมายระดับ 5

มติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ โดยให้หน่วยงานกาหนดกิจกรรมให้สอดคล้อง
5.2 ทบทวน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวทางการเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานที่ประชุมแจ้งว่า
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกาหนดดัชนีความ
โปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีสว่ นร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นหลักการที่สาคัญอย่างหนึ่งของความโปร่งใส
มหาวิทยาลัยฯ จึงดาเนินการจัดทาประกาศฯ เพื่อเป็นแนวทางการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามพันธกิจต่างๆ จึงได้มีการ
วางมาตรการ ระบบหรื อ กลไก ในการให้ ภ าคประชาชน หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน
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ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามแนวทางการดาเนินงาน กองพัฒนานักศึกษา จึ ง
ขอให้ที่ประชุมมีส่วนร่วมในการพิจารณาประกาศดังกล่าว เพื่อกองพัฒนานักศึกษา ดาเนินการต่อไป
คณะกรรมการฯ เสนอเพิ่มเติม ดังนี้
1. ภารกิจ/งานที่ 1 การให้การศึกษา กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา เพิ่ม นักเรียน
2. ภารกิ จ/งานที่ 3 บริก ารวิชาการ แก้ไขเพิ่มเติม กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน ท้องถิ่น,
ประชาชน/ชาวบ้าน, ครัวเรือน และตัดอาจารย์
มติท่ีประชุม เห็นชอบและมอบหมายกรรมการและเลขานุก ารปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ 6
:
เลิกประชุม เวลา 11.00 น.

เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล
บันทึกรายงาน

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์
ตรวจสอบรายงาน
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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