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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย นี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น แนวทางในการด าเนินงาน ส าหรับขับเคลื่อนการปฏิบัติงานะสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย ของกองพัฒนานักศกึษา ตามที่ได้รับ มอบหมายจากมหาวิทยาลัยในแต่ละปี โดยเริ่มต้นจาก 

ขั้นตอนกำรวำงแผน ได้แก่ เข้าร่วมการประชุม /รับ มอบหมาย /หน่วยงานเจ้าภาพ เข้าร่วมการ

ประชุม /รับมอบหมาย /หน่วยงานเจ้าภาพ รวบรวมข้อมูลรายชื่อ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ก าหนดแผนการด าเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการของเครือข่าย  ขั้นตอนด ำเนินกำรตำมแผน ได้แก่ 

ก าหนดจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานของเครือข่าย ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ  

ด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย สรุปผลการด าเนินงาน ขั้นตอนประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ได้แก่ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายพิจารณาผลการจัดกิจกรรม/

ข้อเสนอแนะ จัดท ารายงานสรุปผล การด าเนินงาน และขั้นตอนปรับปรุง ได้แก่ ทบทวน/การจัด

กิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย/แสวงหาเครือข่ายเพิ่ม จัดท าแผนพัฒนาการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ยในปีตอ่ไป  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) 

นิยาม ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล  

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของ

คู่มอืฉบับนี ้เพื่อน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 
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กระบวนการขับเคล่ือนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

1. วัตถุประสงค์     

 1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   

2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ 

กับเครือขา่ยของหนว่ยงานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   

 คู่มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์

กับเครือขา่ย ของกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในแต่

ละ ปีงบประมาณ โดยเริ่มต้นจาก ขั้นตอนการวางแผน ได้แก่ เข้าร่วมการประชุม /รับมอบหมาย / 

หน่วยงานเจ้าภาพ เข้าร่วมการประชุม /รับมอบหมาย /หน่วยงานเจ้าภาพ รวบรวมข้อมูลรายชื่อ จัดท า

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย ก าหนดแผนการด าเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการของเครือข่าย  

ขั้นตอนด าเนินการตามแผน ได้แก่ ก าหนดจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานของเครือข่าย 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ โครงการ  ด าเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่า สรุปผลการ

ด าเนนิงาน ขั้นตอนประเมินผลการด าเนินงาน ได้แก่ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความสัมพันธ์

กับเครือข่าย พิจารณาผลการจัด กิจกรรม/ข้อเสนอแนะ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และ

ขั้นตอนปรับปรุง ได้แก่ ทบทวน/ การจัดกิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย / แสวงหาเครือข่ายเพิ่ม จัดท า

แผนพัฒนาการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่ายในปีต่อไป 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542)  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น เกณฑ์

ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด มาตรฐาน

หลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรอืพฤติกรรมของ ผูป้ฏิบัติงานหน่วยงาน

กลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับ ลักษณะของงานประเภท

นั้นๆ ด้วย 

เครือข่าย หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การที่สมัครใจแลกเปลี่ยน

ข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจท าได้ทั้งที่ผ่าน
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ศูนย์กลางแม่ขา่ยหรือแกนน า หรอือาจจะ ไม่มแีมข่่ายหรือแกนน าแต่จะท าการตดิต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม 

ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือ องค์การสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่

อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจ าเป็นหรือเป็น โครงสร้างที่มีความสัมพันธ์

ชัดเจน   

เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคน

หรือหน่วยงาน องค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล หรือท ากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ซึ่งประกอบไปด้วย 1) เครือข่ายศิษย์เก่า 2) เครือข่ายชุมชน  3) เครือข่ายสาขาวิชาชีพ/

สมาคมวิชาชีพ 4) เครือข่ายผู้ประกอบการ และ 5) เครือข่ายต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนที่มี

เครือขา่ยตามภารกิจของหนว่ยงาน  ที่มกีารจัดท าขอ้ตกลงความร่วมมอืเป็นเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อช่วย ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้    

คณะกรรมการเครือข่าย หมายถึง คณะกรรมการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

คณะ/วิทยาลัย หมายถึง หน่วยงานจัดการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประกอบด้วย คณะ/ วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์การศึกษา รวมทั้งหมด 25 หน่วยงาน 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(1) ผู้บริหารระดับ

มหาวิทยาลัย (อธิการบดีและ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. พิจารณาแนวทางและกระบวนด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์

กับเครือขา่ย 

3. พิจารณาวางแผน ก ากับ สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรคในการ

ด าเนนิงาน 

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลมาใช้ในการ

ปรับปรุงยุทธศาสตร์ 

5. พิจารณาอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ และงบประมาณเพื่อสนับสนุน 

การขับเคลื่อนสร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยตามกระบวนการ 

(2) ผู้บริหารระดับหนว่ยงาน 

(คณบดี/รองคณบดี/

ผูอ้ านวยการ)  

1. พิจารณาวางแผน ก ากับ สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ให้การ

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ยในระดับมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นไป

ด้วยดี 
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. น าแผนมาสู่การปฏิบัติด าเนินการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรม พร้อมปัญหา 

อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาร่วมกับผูเ้กี่ยวข้อง 

4. ตรวจสอบความถูกต้อง และเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตาม 

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

5. ใหข้้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัตกิิจกรรม/ 

โครงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย  

6. เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าในเบือ้งตน้ของการด าเนินการของฝา่ย

งาน ในก ากับ 

(3) คณะกรรมการด าเนินงาน

ด้านขับเคลื่อนความสัมพันธ์

กับเครือขา่ย 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย  

2. จัดท าคู่มอืกระบวนการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

3.จัดกิจกรรม/โครงการตามที่ผา่นการอนุมัติ/อนุญาตด าเนนิการจาก 

ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย  

4.รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารหนว่ยงานทราบ  

5. ทบทวนและพัฒนางานกิจกรรมตามแผนฯใหเ้กิดการพัฒนาในปี

ถัดไป  

 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 5.1 ความต้องการของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 
ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

ผู้รับบริการ : ศษิย์เก่า/ชุมชน/ผูป้ระกอบการ/องค์กร

ภาครัฐและภาคเอกชน 

เ ข้ ามามี ส่ ว นร่ วม ในกิ จกรรมต่ า งๆของ 

มหาวิทยาลัย 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : นักศึกษาปัจจุบัน/ บุคลากร / 

ผูบ้ริหาร 

ได้รับการสนับสนุนด้านกับการเรียน การสอน 

การศกึษา และการฝึกวิชาชีพ 
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ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 
ความต้องการ 

คู่ความร่วมมือ :  คณะ/วิทยาลัย /ส านัก /ศูนย์

การศกึษา 

มหีนว่ยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือขา่ย

จากคณะ วทิยาลัยเข้ามาร่วมกิจกรรมกับ

มหาวิทยาลัย 

 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 

1. ขอ้ก าหนดตัวชี้วัดตามค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565   

2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (2565-2569)   

6. ข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ 

  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 

ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรยีน/

ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ

ร่วมมือ 

จ านวนเครือข่าย     ข้อ 1-2 

มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

    

ได้รับการสนับสนุนที่ด้านการ

เรียนการสอน การศกึษาและการ

ฝกึวิชาชีพ 

    

มีศิษย์เก่าจากคณะ วทิยาลัยเข้า 

มาร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  

   7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (เดิม)  
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7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 
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7.2 วธิีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 

 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

รวบรวมข้อมูลรายชื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย  

ค าจ ากัดความ 

ข้อมูล หมายถึง รายชื่อผูบ้ริหาร บุคลากร จากคณะ วิทยาลัยที่รับผดิชอบด าเนินการดา้นเครือข่ายส่งให้กับกอง

พัฒนานักศึกษา 

 มหาวิทยาลัย หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ออกแบบฟอร์มการส่งรายชื่อบุคลากร ก.ย. กองพัฒนานักศกึษา แบบฟอร์มการส่งรายชื่อ 

2. จัดท าบันทึกข้อความในระบบ E-Office 

เสนอผา่นผู้บริหารลงนาม 

ก.ย. กองพัฒนานักศกึษา บันทึกข้อความ 

3. คณะ วทิยาลัย ส ารวจ รายชื่อ ต.ค. คณะ วิทยาลัย แบบฟอร์มการส่งรายชื่อ 

4. จัดท าบันทึกส่งรายชื่อให้กับกองพัฒนา

นักศึกษา 

ต.ค. คณะ วิทยาลัย บันทึกข้อความ 

5. รวบรวม ตรวจสอบรายชื่อ พ.ย. กองพัฒนานักศกึษา รายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

6. จัดพมิพ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

พ.ย. กองพัฒนานักศกึษา ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย 

7. จัดท าบันทึกข้อความในระบบ E-Office 

ของลงนามค าสั่ง 

พ.ย. กองพัฒนานักศกึษา บันทึกข้อความ 

8. อธิการบดีมหาวิยาลัยฯ ลงนามใน

ค าสั่ง 

พ.ย. อธิการบดี ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ค าจ ากัดความ 

คณะกรรมเครือข่าย หมายถึง คณะกรรมการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ยที่ผ่านการลงนามอนุมัตใิน

ค าสั่งเรียบร้อยแลว้  

มหาวิทยาลัย หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ก าหนดปฏิทินการประชุม ไตรมาสละ 1 

ครั้ง 

มี.ค. , ม.ิย., 

ก.ย., ธ.ค. 

กองพัฒนา

นักศึกษา, 

คณะกรรมการ

ขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย 

 

ปฏิทินการประชุม 

2. จัดท าบันทึกข้อความในระบบ E-

Office นัดหมายประชุม 

บันทึกข้อความนัดหมายการ

ประชุม 

3. ประสานด้านห้องประชุม/อาหาร

ว่าง 

 

4. จัดท าวาระการประชุม วาระประชุม 

5. จัดประชุม 

6. สรุปรายงานการประชุม รายงานการประชุม 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

01 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

02 แบบฟอร์มแผนพัฒนาปรับปรุง 

03 แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 

  1. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

8. มาตรฐานการปฏิบติังาน 

1.  ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลติร่วมกันและเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย เป้าหมาย ≥90 

2.  ร้อยละของเครือข่ายความรว่มมอืในประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมรว่มกัน เป้าหมาย ≥100 

3. ร้อยละข้อตกลงความรว่มมอืในประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง เป้าหมาย ≥80 
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9. ระบบตดิตามประเมนิผล 

 การตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ยนั้น มีระบบ

การตดิตามประเมินผลการด าเนนิงานของกระบวนการ ดังนี้  

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผูร้ับผิดชอบและระยะเวลา

ในการตดิตามประเมินผลการ

ด าเนนิงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม ผูอ้ านวยการกอง

พัฒนานักศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษา 

2. ด าเนนิการตดิตามประเมินผลการ

ด าเนนิงานของกระบวนการ 

รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

งานบริหารคุณภาพ ผูอ้ านวยการกอง

พัฒนานักศึกษา 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานของ

กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน 

ของปีถัดไป 

งานบริหารคุณภาพ ผูอ้ านวยการกอง

พัฒนานักศึกษา 

4. รายงานผลการตดิตามประเมินผล

การด าเนินงานของกระบวนการตอ่

ผูบ้ังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุงกระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน

ของปีถัดไป 

งานบริหารคุณภาพ ผูอ้ านวยการกอง

พัฒนานักศึกษา 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

กระบวนการ 

กันยายน 

ของปีถัดไป 

งานบริหารคุณภาพ ผูอ้ านวยการกอง

พัฒนานักศึกษา 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

ตามรอบการ

ประเมิน ของ

มหาวิทยาลัย 

ผูอ้ านวยการกอง

พัฒนานักศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนมุัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

คู่มอืปฏิบัตงิานกระบวนการขบัเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย 

 

14 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
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01 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครอืข่าย 
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แผนปฏิบัตกิารด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้มีการพัฒนาการด าเนินงานจากปีที่ผ่านมาโดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ

คณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน ซึ่งรายละเอียดของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครอืข่าย (ภายในประเทศ)  จะเน้นแนวทางการในการด าเนินงานการจัดกจิกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องอันเกิด

จากการกระท าของสมาชิกเครือข่าย(ภายในประเทศ) ยอมรับร่วมกัน  แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ)  จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนให้กิจกรรม/โครงการที่ถูก

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย(ภายในประเทศ)  สามารถบรรลุเป้าหมาย

ไปได้ รวมไปถึงการแสดงข้อมูลรายละเอียดให้เห็นถึงกิจกรรม/โครงการตามที่มหาวิทยาลัยได้วางแนวนโยบายไว้

เพื่อใช้ในการจัดกจิกรรมรว่มกันของกลุ่มเครอืข่ายในแต่ละกลุ่มต่อไป 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับคณะ วิทยาลัย หน่วยงาน

สนับสนุนเก่ียวกับการจัดกิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครอืขา่ย(ภายในประเทศ) ใหเ้กิดความสมัพันธอ์ันดี ตลอดจน

การสรา้งความผูกพัน ความเชื่อมั่นในการจัดกจิกรรมที่มหาวิทยาลัยหรอืหน่วยงานได้จดัรว่มกันกับกลุ่มเครือข่าย

(ภายในประเทศ)  อนัได้แก่  

1) กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เกา่ 

2) กลุ่มเครอืข่ายชุมชน 

3) กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ 

4) กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ 

5) กลุ่มเครือข่ายอื่นๆที่มีการจัดท าขอตกลงความรวมมือเปนเครือขายตามภารกิจของ

หน่วยงาน 

ส าหรับในการด า เนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(ภายในประเทศ)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการ

สนับสนุนการท ากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มเครือข่าย โดยผลักดันให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการอย่าง

เป็นระบบและทิศทางเดียวกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกจิกรรมความรว่มมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย(ภายในประเทศ) โดยวัดผล

การด าเนินงานในการสรา้งกลุ่มเครอืข่ายตามจ านวนเครอืข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย และวัดผลใน

การขับเคลื่อนความสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรม/โครงการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายตามข้อตกลงและแผนการ

ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ร่วมกัน ทั้งนี้ ให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย(ภายในประเทศ)  ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการ

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร  
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มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ)  ฉบับนี้จะเป็นส่วนส่งเสริม พัฒนาและเป็นแนวทางการด าเนินงาน ในการขับเคลื่อนการสร้าง

เครอืข่าย(ภายในประเทศ) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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1.3 โครงสรา้งการบริหารจดัการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานการจดักจิกรรม/โครงการด้านการขับเคลื่อนความสัมพนัธ์กบัเครอืขา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

 1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนนิงาน 

กลุ่มเครอืข่าย 
2561 2562 2563 2564 รวม 

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

1)กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เกา่ ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... 

2)กลุ่มเครอืข่ายชุมชน ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... 

3)กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... 

4)กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... 

5) กลุ่มเครอืข่ายอืน่ๆ ที่มีการจัดท าข

อตกลงความรวมมือเปนเครอืขาย 

 

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

รวม ...... .................. ...... .................. ...... .................. ...... .................. ...... .................. 

หมายเหต ุ (1) จ านวนกจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการจัดให้กับกลุ่มเครอืข่าย(ภายในประเทศ) 

(2) งบประมาณทีใ่ช้ในการด าเนินการจัดกจิกรรม/โครงการให้กับกลุ่มเครอืข่าย(ภายในประเทศ) 

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
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 สรุปผลการด าเนินงานจากกราฟ ผลการจดักจิกรรมการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย

(ภายในประเทศ) จากแผนปฏบิัติการด้านการการขับเคลื่อนความสมัพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ)  ซึ่ง

ข้อมูลผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 สรุปไดด้ังนี ้ 

 1. กลุม่เครอืข่ายศิษย์เกา่  

  1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

 2. กลุ่มเครือข่ายชุมชน  

  1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

 3. กลุม่เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ  

  1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

 4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

4. กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ  

  1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

 4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

5. กลุม่เครอืข่ายอื่นๆ ที่มีการจัดท าขอตกลงความรวมมือเปนเครอืขาย 

  1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 
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1.4.2  ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนแผนปฏบิัติการ

ด้านการการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืขา่ย (ภายในประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 

1. สนับสนุนการให้

เครอืข่ายมีส่วนรว่มใน

การพัฒนา

มหาวิทยาลยัตาม

ภารกิจ (การผลิต

บัณฑติ การวจิัย 

บรกิารวชิาการ และ

การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม) 

1. รอ้ยละของเครอืข่าย

ที่มีผลผลติรว่มกันและ

เป็นประโยชนต์่อ

มหาวิทยาลยั   

 

 > 80   ................. ................. 

2. พัฒนาหรอืเพิม่

ความรว่มมือกับ

เครอืข่าย

ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อ

กอ่ให้เกดิประโยชน์กับ

มหาวิทยาลยั 

2. รอ้ยละของ

เครอืข่ายความรว่มมอื

ในประเทศที่มีการจดั

กจิกรรมรว่มกัน  

≥80 

 

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

 

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

 

3. สนับสนุนการ

ด าเนินกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความรว่มมอื

ของเครอืข่าย 

 

 จากการด าเนินงานด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ในปีงบประมาณ 

2564  ที่ผ่านมา   (หน่วยงาน)..... ได้น าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(ภายในประเทศ) ในปีถัดไป 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์  

(Niche Guru University) 

1.5.2 พนัธกจิ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจติวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมัน่ในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตรท์ี่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกดิผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรอืง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจยั

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคดิสรา้งสรรค์ 

3) บรกิารวชิาการ (To Provide Academic Services) การสง่มอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสงัคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสรมิและสนบัสนุน

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสรา้งแม่แบบวฒันธรรมวังสวนสนุันทาให้เปน็ที่ยกย่องและชื่นชม

ของมนุษยชาต ิ

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บรกิารเป็นศนูยก์ลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเปน็ไทย 

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

Thainess) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

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

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัตตินในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

นิยามของค าส าคญัอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัต ิหมายถงึ บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชพี มีทักษะและมคีวาม

มุ่งมั่นในการปฏิบตัิงาน สามารถใช้หลักวชิาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรยีนรู ้และพัฒนาตนเอง

ให้มีความกา้วหนา้อย่างต่อเนือ่ง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถงึ บัณฑติที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถา่ยทอดความรูค้วามช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยัสู่

ชุมชนและสงัคม 

มีจติสาธารณะ หมายถงึ บัณฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม รูจ้ักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อืน่ มุ่งท าความดี

ที่เป็นประโยชนต์่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคญัเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวงั หมายถงึ เปน็มหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสนุันทา และเผยแพร่แหล่งเรยีนรูข้้อมลูศิลปวัฒนธรรมด้านตา่งๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร ์

เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูสู้ส่ากล หมายถงึ เปน็มหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลายทันสมยั

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรยีนรูข้องผู้รับบรกิารได้อยา่งทั่วถงึและ

มีประสิทธภิาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองคก์ร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 เปา้หมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณเ์ปลี่ยน เรากต็้องปรับเปลีย่น เพื่อให้เกิดความสามารถในการแขง่ขันและทันต่อโลกอนาคต แต่

ส าหรับสิง่ที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลยัจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิง่ที่ยังเดนิไปไม่ถึงจุดหมาย

ปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรูแ้ละทุนสงัคมที่มีอยู่ ตดิตามอย่างต่อเนือ่ง เพื่อก ากับติดตาม

ระบบการท างานเพือ่การพัฒนาอย่างต่อเนือ่งเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวสิัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลยั
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ราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มอีัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษา

เอาไว้ สามารถแสดงได้ดงัภาพที่ ...  

 

 
 

ภาพที่ .... SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบรหิารจดัการมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทาด้วย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลยั

ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว ้รายละเอยีดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดบัโลก 

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

มหาวิทยาลยัที่ยดึมัน่ในความซื่อสัตย์ในเชิงการบรหิารงานและวิชาการ 

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

มหาวิทยาลยัที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอยา่งเตม็ก าลงัและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวชิาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที ่... 
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ภาพที่ ... SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการขับเคลื่อนความสมัพันธ์กับเครอืข่าย 

(ภายในประเทศ) ระยะ 5 ป ีและประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.1 นโยบายด้านการการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) 

 มหาวิทยาลยัฯมุง่สง่เสรมิการสรา้งเครอืข่ายและขับเคลือ่นความสัมพนัธ์กับเครอืข่าย(ภายในประเทศ) 

ในทุกภาคส่วนตามพันธกจิของมหาวิทยาลัยจงึได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิ ดังนี้ 

 1) ประสานเครอืข่ายภายนอกมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะผูใ้ช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนรว่มในการจัดการเรียน

การสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

 2) สรา้งเครอืข่ายกับองคก์รภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวชิาการ เพื่อแกไ้ขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยัง่ยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

 3) สนับสนนุให้มีการสรา้งเครอืข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลีย่นเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพรท่ั้ง

ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ) 

 1) สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถิ่นมสี่วนร่วม ในการพัฒนามหาวิทยาลยั 

 2) ขับเคลื่อนการด าเนินงานกจิกรรมของเครอืข่ายภายในประเทศให้มสี่วนร่วมในการพฒันาตามภารกิจ 

(การผลิตบัณฑิต การวจิัย บรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลยั 

 3) ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง  ความร่วมมือในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

กอ่ให้เกดิประโยชน์ กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร ์ 

 ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความสมัพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct the 

Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level) 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

2.3.2.1. เครอืข่ายมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

2.3.2.2 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกจิกรรมความรว่มมือกับเครือข่ายในประเทศและ

ท้องถิ่น      
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2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย 

 1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย(ภายในประเทศ) ตามข้อเสนอแนะผลการ

ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พรอ้มก าหนดกจิกรรม/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้

สอดคล้องหรอืเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 4. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ระยะ 5 ปี และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของมหาวิทยาลัย และเสนอให้ผูบ้รหิารพิจารณาอนุมัติ  

 5. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ระยะ 5 ปี และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ขตามข้อเสนอแนะ 

 6. จัดประชุมทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) ร่วมกับ

คณะกรรมการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย 

 7. สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์

กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  3 คร้ัง/ปี รอบ 6,9,12 เดือน  

 8. จัดเก็บหลักฐาน และรายงานผลการด าเนินงาน จัดส่งมหาวิทยาลัยตรวจสอบ  

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชนต์่อมหาวิทยาลยั > 90   

2. รอ้ยละของเครอืข่ายความรว่มมือในประเทศที่มีการจดักจิกรรมรว่มกัน 100   

3. รอ้ยละข้อตกลงความรว่มมือในประเทศที่มีการจัดกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง > 80   
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคล่ือนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ระยะ 5 ปี  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ระยะ 5 ปี  

ชื่อความร่วมมือชื่อ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบ

การท า 

MOU  ระยะเวลา

ความร่วมมือ 
กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป
็นท

าง
กา

ร 

ไม่
เป
็นท

าง
กา

ร 
 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

1. กลุ่มเครือข่ายศษิย์เก่า 

1 คณะกรรมการ

เครือขา่ยศิษย์เก่า  

1. เพ่ือให้ศิษยเ์ก่ามส่ีวน

ร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดี

ระหวา่งศิษยเ์ก่ากับ

มหาวิทยาลัย 

  1 ต.ค. – 30 

ก.ย. ของปี

ถัดไป 

1. ประชุม

คณะกรรมการเครือข่าย

ศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

1. ร้อยละของเครอืข่ายท่ีมี

ผลผลิตร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

 

90 

 

92 

 

94 

 

96 

 

100 

 

ศิษยเ์ก่าและ

ศิษยป์ัจจุบัน 

30
0,
00

0 

30
0,
00

0 

30
0,
00

0 

30
0,
00

0 

30
0,
00

0 กองพัฒนานักศึกษา 

2. โครงการสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

ศิษยเ์ก่า 

2. ร้อยละของเครือข่าย

ความร่วมมือในประเทศที่มี

การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

100 100 100 100 100        

2. กลุ่มเครือข่ายชุมชน 

1 ชมชนคลองโยง 

ต าบลคลองโยง 

จังหวัดนครปฐม 

1. สนับสนุนการให้

เครือข่ายและท้องถิ่นมี

ส่วนร่วม ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

1.1 2. ขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานกจิกรรมของ

เครือข่ายภายในประเทศ

ใหม้ส่ีวนร่วมในการ

พัฒนาตามภารกจิเกดิ 

  ....................... 1. ประชุมวางแผน

ร่วมกัน 

1. ร้อยละของเครอืข่ายท่ีมี

ผลผลิตร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

90 

 

92 

 

94 

 

96 

 

100 

 

นักศึกษาทุก

ช้ันปี,ชุมชน 

30
0,
00

0 

30
0,
00

0 

30
0,
00

0 

30
0,
00

0 

30
0,
00

0 กองพัฒนานักศึกษา 

2. กิจกรรมสวนสุนันทา

ร่วมใจพัฒนาชุมชน 

2. ร้อยละของเครือข่าย

ความร่วมมือในประเทศที่มี

การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

100 100 100 100 100 

3. กิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพชวีติของคนใน

ชุมชน 

3. รอ้ยละข้อตกลงความ

ร่วมมือในประเทศที่มกีาร

จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

> 80 > 80 > 80 > 80 > 80 
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* หมายเหต ุรปูแบบการท า MOU  

      1.  เป็นทางการ หมายถึง ด าเนินการผ่านสภามหาวิทยาลัย 

      2. ไม่เป็นทางการ หมายถงึ หน่วยงานด าเนินการเอง ไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัย 

ชื่อความร่วมมือชื่อ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบ

การท า 

MOU  ระยะเวลา

ความร่วมมือ 
กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เป
็นท

าง
กา

ร 

ไม่
เป
็นท

าง
กา

ร 
 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

  ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

มหาวิทยาลัย 

3. ส่งเสริมใหห้น่วยงาน

ด าเนินกจิกรรมตาม

ข้อตกลง ความร่วมมือ

ในประเทศอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือกอ่ให้เกดิประโยชน์ 

กับหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย 

                 

3. กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ 

                    

4. กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ 

                    

5. กลุ่มเครือข่ายอื่นๆท่ีมีการจัดท าขอตกลงความรวมมอืเปนเครือขายตามภารกิจของหน่วยงาน 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการขับเคลื่อนความสัมพนัธ์กับเครอืข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ชื่อความร่วมมือชื่อ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 

 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบการ

ท า MOU 
ระยะเวลาความ

ร่วมมือ 
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

เป
็นท

าง
กา

ร 

 

ไม่
เป
็นท

าง
กา

ร 

1. กลุ่มเครือข่ายศษิย์เก่า 

1 

 

คณะกรรมการ

เครือขา่ยศิษย์เก่า  

 

1. เพ่ือให้ศิษยเ์ก่ามส่ีวนร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

ระหวา่งศิษยเ์ก่ากับ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 1 ต.ค. – 30 ก.ย. 

ของปถีัดไป 

1. ประชุมคณะกรรมการ

เครือข่ายศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

1 ต.ค. – 30 ก.ย. 

ของปถีัดไป 

 

1. ร้อยละของเครอืข่ายท่ีมี

ผลผลิตร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

90 

 

ศิษยเ์ก่าและ

ศิษยป์ัจจุบัน 

300,000 กองพัฒนานักศึกษา 

2.โครงการสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีกับศิษย์เกา่ 

ม.ีค. - เม.ย. 65 2. ร้อยละของเครือข่าย

ความร่วมมือในประเทศที่มี

การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

100 

2. กลุ่มเครือข่ายชุมชน 

1 

 

ชมชนคลองโยง 

ต าบลคลองโยง 

จังหวัดนครปฐม 

1.2  

1. สนับสนุนการใหเ้ครือข่าย

และท้องถิ่นมส่ีวนร่วม ในการ

พัฒนามหาวทิยาลัย 

1.3 2. ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

กจิกรรมของเครือข่าย

ภายในประเทศใหม้ส่ีวนร่วม

ในการพัฒนาตามภารกจิเกดิ 

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

มหาวิทยาลัย 

3. ส่งเสริมใหห้น่วยงาน

ด าเนินกจิกรรมตามข้อตกลง 

ความร่วมมือในประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อก่อให้เกดิ

ประโยชน์ กับหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย 

 
 

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

ของปถีัดไป 

 

1. ร้อยละของเครอืข่ายท่ีมี

ผลผลิตร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

90 

 

นักศึกษาทุกช้ัน

ป,ีชุมชน 

300,000 กองพัฒนานักศึกษา 

2. กิจกรรมสวนสุนันทาร่วมใจ

พัฒนาชุมชน 
ม.ีค. - เม.ย. 65 2. ร้อยละของเครือข่าย

ความร่วมมือในประเทศที่มี

การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

100 

3. กิจกรรมพัฒนา คุณภาพชวีติ

ของคนในชุมชน 

พ.ค. – ก.ย. 65 3. รอ้ยละข้อตกลงความ

ร่วมมือในประเทศที่มกีาร

จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

> 80 
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* หมายเหต ุรปูแบบการท า MOU  

      1.  เป็นทางการ หมายถึง ด าเนินการผ่านสภามหาวิทยาลัย 

      2. ไม่เป็นทางการ หมายถงึ หน่วยงานด าเนินการเอง ไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัย 

ชื่อความร่วมมือชื่อ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 

 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบการ

ท า MOU 
ระยะเวลาความ

ร่วมมือ 
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

เป
็นท

าง
กา

ร 

 

ไม่
เป
็นท

าง
กา

ร 

3. กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ 

1 

 

   

 

         

4. กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ 

1 

 

   

 

         

5. กลุ่มเครือข่ายอื่นๆท่ีมีการจัดท าขอตกลงความรวมมอืเปนเครือขายตามภารกิจของหน่วยงาน 

1 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ)  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสาน

ความร่วมมือในการจัดท ากิจกรรม/โครงการ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกดิผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงานกิจกรรม/

โครงการในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย(ภายในประเทศ) 

2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการด าเนินงานขับเคลื่อนกจิกรรมกับเครอืข่าย ไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ) อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการขบัเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคด์ังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพนัธ์

กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(ภายในประเทศ) โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความเข้าใจในภารกจิ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถงึบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ให้เกดิผลในทางปฏิบัติ 

 2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบคุลากรให้สอดคลอ้งกับแนวทางที่ก าหนด 

 3. ส่งเสรมิการปฏิบัติงานทีส่อดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว ้และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พรอ้มจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

 5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย(ภายในประเทศ) 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(ภายในประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุ เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(ภายในประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือ

ความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 

 1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์กับเครอืข่ายอย่างต่อเนื่อง  

 3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อ

น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติการด้านการขับเคล่ือนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคล่ือนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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02 แบบฟอร์มแผนพัฒนาปรับปรุง 
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03 แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 
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รายงานผล 

โครงการ................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี .............. เดือน........................พ.ศ........... 

ณ .................................................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทสรุป 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัด 

กิจกรรมขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย ซึ่งการจัดโครงการ .............................ระบุช่ือโครงการ/

กิจกรรม ....................... นี้ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเครือข่าย.........(ชื่อเครือข่าย) ของมหาวิทยาลัย 

เข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้าน .....................ระบุด้านของกิจกรรม........................... อีกทั้ง

เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ กิจกรรมที่ดีต่อกัน ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดท ารายงาน

สรุปผลโครงการ/กิจกรรมฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็น ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการศึกษาประเด็นแนวทางหรือ

ประโยชน์ของกิจกรรมส าหรับการพัฒนางาน กิจกรรมต่อไป  

 

กองพัฒนานักศกึษา 
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สรุปประเมนิผลการจัดกจิกรรม/โครงการ 
 

โครงการ …………………………………….  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………………/ ปีการศึกษา …………………… 

หน่วยงาน   ……………………………………….. 
------------------------------------------ 

 

1. ชื่อโครงการ : ……………………………………..  

 ภายใต้โครงการ : ……………………………………………………………………………… 
 

2. สถานภาพของโครงการ  : [    ] โครงการปกติ 

    [   ]  โครงการใหม ่   

[   ]    โครงการตาม Agenda 

[   ]  โครงการต่อเนื่อง…….ระบุชื่อโครงการเดิม………… 
 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ............................................................................... 
 

4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา  

***(กรณีกิจกรรมที่ด าเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นและงบประมาณ

แผน่ดิน) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    

ยุทธศาสตรท์ี่ ...................................................................... 

 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) : 

ยุทธศาสตรท์ี่ .............................................................. 

 ประเด็นเร่งด่วนฯของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (15 ประเด็น) 

  ประเด็นที่ ........................................... 

 การน้อมน าพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 

  ด้านที่ 3  .................................................. 
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 ***(กรณีกิจกรรมที่ด าเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและงบประมาณเงนิรายได้) 

4.1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด ประกันคณุภาพ ตัวบ่งชี ้

[   ] ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่างย่ังยนื 

 [  ] องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

[   ] ยุทธศาสตร์ท่ี 2   สร้างผลงานวิชาการสู่การ

ยกระดับภูมปัิญญาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน 

 [  ] องค์ประกอบท่ี 2 การวจิัย  

[   ] ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

และขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

 [  ] องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

  [  ] องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 

[  ] องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

 4.2) สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ EdPEx /อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

องค์ประกอบ หัวข้อ อัตลักษณ์/เอกลักษณ ์ ด้าน 

[   ] หมวด 1 การน าองค์การ  [  ] อัตลักษณ ์ [  ] เป็นนักปฏิบัติ 

[   ] หมวด 2 กลยุทธ์   [  ] เชี่ยวชาญการ

สื่อสาร [  ] หมวด 3 ลูกค้า   

[   ] หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้   [  ] จิตสาธารณะ 

[   ] หมวด 5 บุคลากร  [  ] เอกลักษณ ์ [  ] เนน้ความเป็นวัง 

[   ] หมวด 6 ระบบปฏบัิตกิาร   [  ] องคก์รแห่งการ

เรียนรู้ [   ] หมวด 7 ผลลัพธ์   

  4.3) สอดคล้องกบังานคุณภาพภายนอก 

    4.3.1. สมศ . ด้าน ระบุ ............................................................................................................ 

    4.3.2. ISO ด้าน ระบุ ............................................................................................... 

    4.3.3. อืน่ๆ  ด้าน ระบุ ..................................................................................................... 

  4.4) การบูรณาการโครงการกับ 

    [   ]  การจัดการเรียนการสอน  ระบุ 

     [   ]  การปรับปรุงรายวิชา ..................................................หลักสตูร.................................... 

     [   ]  การเปดิรายวิชาใหม่ ..................................................หลักสูตร.................................... 

     [   ]  การตอ่ยอดสูห่นงัสือต ารา .........................................หลักสตูร.................................... 

     [   ]  อืน่ๆ .......................................................................... 

    [   ]  การวจิัย  ระบโุครงการวจิัย............................................................................................. 

    [   ]  การปฏิบตัิงาน (กรณีที่ไม่ได้รับผิดชอบสอน/วิจัย) ............................................................ 
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    [   ]  อืน่ๆ  ............................................................................................................................ 

  4.5) อื่นๆ  

   4.5.1) นโยบายจาก …………………………………………………………………………………………………….. 

   4.5.2) ความรว่มมือกับ...........(กรณีเป็นความรว่มมอืกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั)............. 

   4.5.3) อื่นๆ .................................................................. 

5. หลักการและเหตุผล 

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

6. วัตถุประสงค ์

 6.1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 6.2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 6.3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

7. เป้าหมายโครงการ 

  7.1 เชิงปริมาณ    

   ……………………………………………………………………………………………………………………. 

  7.2  เชิงคุณภาพ 

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

8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  - กลุ่มเป้าหมาย คือ...................... จ านวน......................คน 

9. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

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

10. สถานที่ด าเนินโครงการ 

 ……………………………………………………………………………………….. 

11. งบประมาณ 

  11.1 แหล่งเงิน (ระบุแผนกจิกรรม/โครงการในการเบกิจา่ยงบประมาณ) 

 11.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ท่ีใชจ้รงิ) 

    -  คา่วัสด ุ

       -  คา่ใช้สอย  
       - คา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ    
  รวมท้ังสิ้น ..................... บาท 
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12. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 

 1.  

2.   

 3.  

  

 

13. ผลการด าเนินงาน 

 13.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

รายงานผลการด าเนนิงานในแต่ละขั้นตอนที่ระบุไว้ใน ข้อ 12  

 

กิจกรรม / ขั้นตอน

การด าเนนิงาน 

ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 1.     

2.      

 3.     

     

 

 13.2 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ จ านวน 

 1.     

2.      

 3.     

 

14. ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) (รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ) 

 14.1 ผลผลติ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 14.2 ผลลัพธ์ (ให้ระบุสิ่งท่ีเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจรงิๆ ถ้าไม่มี ให้ระบุชัดเจนว่า ไม่มี) 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 14.3 ผลกระทบ (ให้ระบุสิ่งที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจรงิๆ ทีม่ีชิ้นผลงานวิจัยและ/หรอืผลการ

ด าเนินงานที่เป็นผลกระทบ (impact) โดยขอให้ใส่ชื่อตัวอย่างผลงานและอธิบายผลกระทบ (impact) 

สั้นๆ ถ้าไม่มี ให้ระบุชัดเจนว่า ไม่มี) 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

16. แผนที่จะด าเนินการต่อไป : 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

17. ประโยชน์ที่ได้รับ  

 1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

คู่มอืปฏิบัตงิานกระบวนการขบัเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย 

 

53 

 

18. เอกสารประกอบผลการด าเนินงาน 

18.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล (กรณีหากใช้แบบสอบถามในการประเมินผลการจัดกจิกรรม) 

จากการส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ............................... จาก(ระบุที่มาของการได้มาของข้อมูล 

เช่น การตอบแบบสอบถาม, การทดสอบ) เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา จากนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ ระหว่าง................  ณ .......................... มีจ านวน

นักศึกษาทั้งหมด  จ านวน................. คน ซึ่งได้เสนอผลการวเิคราะห์เป็น 3 ตอนดังนี้ 

1. ข้อมูลเบื้องต้น แบ่งเป็น ผู้เข้ารว่มโครงการ เพศ ของผู้เข้ารว่มโครงการ    

2. ระดับความคดิเห็นจากผลการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรม/ โครงการด้าน.....................และความ

พึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ............................................. 

3. ข้อเสนอแนะ 

  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ........................... จ าแนกตามข้อมูลเบื้องต้น

(เพศ) 

 

สถานภาพส่วนบุคคล (เพศ) จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 

หญิง 

3,021 

3,631 

45.41 

54.59 

รวม 6,652 100.00 

 

จากตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ........................... จ าแนกตาม

สถานภาพส่วนบุคคล (เพศ) พบว่า ผู้(ตอบแบบสอบถาม,ผ่านการทดสอบ) จ านวน …………….  คน โดยมีเพศหญิง

จ านวน ……………… คน คดิเป็นร้อยละ …………….. และเพศชายมีจ านวน …………. คน คดิเป็นร้อยละ ………………………….. 
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ตอนที่  2 ระดับความคิดเห็นจากผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/ โครงการด้าน.....................และความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

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

ตารางที่ 2 จ านวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย ระดับความคิดเหน็จากผลการจัดกจิกรรมโครงการดา้น.................................................... 

 

ระดับความคดิเห็นจากผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ 

จัดโครงการดา้น.............................................. 

จ านวนและร้อยละของระดับของความคิดเห็น 

 

ระดับความ

พงึพอใจ 
อันดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด 

1. ..................................................      ............  ...... 

2....................................................      ..........  ........ 

3........................................................      ............  ....... 

รวม    

  

 จากตารางที่ 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นจากผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ  จัดกิจกรรม/ โครงการด้าน..................... ในภาพรวม พบว่า ระดับความ

คิดเห็นจากผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ กิจกรรม/ โครงการด้าน.....................อยู่ในระดับ ......... มีค่าเฉลี่ย ................ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ........................ เป็น

อันดับ 1 อยู่ในระดับ .............. มีค่าเฉลี่ย ............................. รองลงมาได้แก่ ..................... เป็นอันดับ ............. อยู่ในระดับ ................. มีค่าเฉลี่ย ...........  และ

.........................................  เป็นอันดับ 3 อยู่ในระดับ .................... มีค่าเฉลี่ย ........................  ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ........................................... 

ระดับความพงึพอใจโครงการ................................. 
จ านวนและร้อยละของระดับของความคิดเห็น 

 

ระดับความพงึ

พอใจ 
อันดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. ผู้จดักจิกรรม มีความรูค้วามสามารถในกจิกรรมที่จัดขึน้         

2. รูปแบบกจิกรรม ความน่าสนใจ         

3. การประชาสัมพันธ์ขอ้มูลขา่วสารทั่วถงึ         

4. วัน เวลา สถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ

เหมาะสม 
        

รวม    

  

 จากตารางที่ 3 จ านวน รอ้ยละ คา่เฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของกจิกรรม/โครงการ........................................... ในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจด้าน............... อยู่

ในระดับ .................. มีค่าเฉลี่ย ..........................  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ........................ เป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ................. รองลงมาได้แก่ 

............................  เป็นอันดับ 2 อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย .........................  รองลงมา.......................... เป็นอันดับ 3  อยู่ในระดับ ............... มีค่าเฉลี่ย ............... และ

...........................  เป็นอันดับ 4 อยู่ในระดับ ....................... คา่เฉลี่ย ....................... ตามล าดับ 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรม/การพัฒนางานกิจกรรม 

- .............................. 
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18.2 รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรมโครงการ…………………………………………… 

18.3  รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

  -  ชื่อกิจกรรม/โครงการ……………….. 

-  วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม............................. 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ี ชื่อ-นามสกุล ระดับ

การศึกษา 

สาขาวชิา คณะ/วิทยาลัย 

       

       

 

   19. ภาคผนวก 

-  บันทึกขออนุมัตโิครงการและรายละเอียดโครงการ 

-   ตัวอย่างแบบสอบถาม  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

คู่มอืปฏิบัตงิานกระบวนการขบัเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย 

 

57 

คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย 

 

1. ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกจิการศิษย์เก่า    กองพัฒนานักศึกษา 

2. ฝ่ายวินัยนักศกึษา     กองพัฒนานักศึกษา   

3. ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ      กองพัฒนานักศึกษา 

4. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป      กองพัฒนานักศึกษา 

5. ฝ่ายทุนการศึกษา       กองพัฒนานักศึกษา 

 

  



  

คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 
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