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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับ

เครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีการพัฒนาการดําเนินงานจากปที่ผานมาซึ่งให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการดําเนินงานดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย จะเนนแนวทางการในการ

ดําเนินงานการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการอยางตอเนื่องอันเกิดจากการกระทําของสมาชิกเครือขาย

ยอมรับรวมกัน แผนปฏิบัติงานดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย จึงเปนกลไกอยางหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนใหกิจกรรม/โครงการที่ถูกกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับ

เครือขาย สามารถบรรลุเปาหมายไปได รวมไปถึงการแสดงขอมูลรายละเอียดใหเห็นถึงกิจกรรม/

โครงการตามที่มหาวิทยาลัยไดวางแนวนโยบายไวเพื่อใชในการจัดกิจกรรมรวมกันของกลุมเครือขายใน

แตละกลุม อันไดแก 1) กลุมเครือขายศิษยเกา 2) กลุมเครือขายชุมชน 3) กลุมเครือขายสมาคมวชิาชีพ 

4) กลุมเครอืขายผูประกอบการ 5) กลุมเครอืขายมหาวทิยาลัยตางประเทศ 

 

สําหรับในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เปนการ

สนับสนุนการทํากิจกรรมรวมกันของกลุมเครือขาย โดยผลักดันใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

ดําเนินการอยางเปนระบบและทิศทางเดียวกัน ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เช่ือมโยง

เครอืขายและทองถิ่น  และมวีัตถุประสงคเพื่อสรางระบบและกลไกการบริหารเครือขายที่มคีุณภาพ ซึ่ง

ความยั่งยืนของเครือขายจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อไดมีระบบและกลไกการบริหารเครือขายที่ดีมีการจัด

กิจกรรมอยางตอเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกลาวกลายเปนแบบแผนและเปนที่ยอมรับรวมกันของ

สมาชิกกลุมเครือขาย โดยวัดผลการดําเนินงานในการสรางกลุมเครือขายตามจํานวนเครือขายที่มีสวน

รวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย และวัดผลการจัดกิจกรรม/โครงการของกลุมเครือขายจากระดับความ

พึงพอใจของเครือขายที่มีตอการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย สวนการวัดผลการดําเนินงานของ

แผนจะวัดผลจากระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารเครือขาย ทั้งนี้ใหมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ทุกๆ เดือน 

พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมทําการวิเคราะหผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการ

ตัดสนิใจของผูบรหิาร โดยมีกจิกรรม/โครงการตามเกณฑมาตรฐาน สรุปไดดังนี้ 

 

 



กลุมเครอืขาย จํานวนกิจกรรม/

โครงการ 

งบประมาณ

ดําเนินการ 

1.กลุมเครอืขายศษิยเกา 1 โครงการ 20,000 บาท 

2.กลุมเครอืขายชุมชน 1 โครงการ 380,000 บาท 

3.กลุมเครอืขายสมาคมวชิาชีพ 1 โครงการ ไมใชงบประมาณ 

4.กลุมเครอืขายผูประกอบการ 2 โครงการ 40,000 บาท 

5.กลุมเครอืขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ 1 โครงการ 50,000 บาท 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏบิัตกิารดานการสรางความสัมพันธกับ

เครือขายฉบับนี้จะเปนสวนสงเสริม พัฒนาและเปนแนวทางการดําเนินงาน ในการขับเคลื่อนการสราง

เครอืขาย ตามนโยบายของมหาวทิยาลัยตอไป 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย เปน

เครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสูการ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ และ

สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได โดยจัดทําระบบการตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและกําหนดตัวช้ีวัด 

แกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใชประโยชน

รวมกันอยางเปนรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏบิตักิารดานการสราง

ความสัมพันธกับเครอืขาย อยางตอเนื่อง  

3. กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับ

เครือขาย ทุกๆ เดือน พรอมใหผู รับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมทําการวิเคราะหผลการ

ดําเนนิงาน เพื่อนําไปสูการตัดสนิใจของผูบรหิาร 
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สวนที่ 1 บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

เพื่อสรางระบบและกลไกการบริหารเครือขายที่มีคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง

จนกระทั่งกิจกรรมดังกลาวกลายเปนแบบแผนและเปนที่ยอมรับรวมกันของสมาชิกกลุมเครือขาย นําไปสูการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564  จงึมแีนวทางในการดําเนนิงานเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และตัวช้ีวัด ไดแก  

(1) นโยบายการพัฒนานักศกึษา ศษิยเกาและชุมชน  

ไดแก พัฒนาระบบสารสนเทศและเครอืขายความสัมพันธระหวางมหาวทิยาลัยกับนักศกึษา  

ศษิยเกาและชุมชน 

(2) นโยบายการพัฒนาการสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

ไดแก สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ดานการวิจัยและ

ดานอื่นๆในการสนับสนุนภารกจิของมหาวทิยาลัยกับประชาคมอาเซยีน 

(3) นโยบายการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ไดแก ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยการสรางเครือขาย

และความรวมมอืกับสถานศึกษาในการพัฒนาและผลติครูใหมคีุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 

(4) นโยบายการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

ไดแก สรางเครือขายความรวมกับองคกรหนวยงานภายนอกในการใหบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชนใหเขมแข็ง ยั่งยืน นําไปสูการพึ่งพา

ตนเองได 

(5) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ อัตลักษณและศลิปวัฒนธรรม 

ไดแก สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษและ

เผยแพรทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ 

(6) ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เช่ือมโยงเครอืขายและทองถิ่น 

(7) ตัวช้ีวัด ระดับความพงึพอใจของเครอืขายที่มตีอการดําเนนิกจิกรรมของมหาวทิยาลัย 

 

ดังนั้น สําหรับในการดําเนินงานแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ จึงเปนกลไกอยางหนึ่งในการขับเคลื่อนใหกิจกรรม/โครงการที่ถูกกําหนดไวใน

แผนปฏบิัตกิารดานการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย สนองตอนโยบาย ยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดตอไป 

 



1.2 โครงสรางคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 โครงสรางการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลัยราชภฏั

 
คณะกรรมการ

ประจําคณะเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี

 

ค

รองคณบด ี
ฝายบรหิาร 

รอง

คณบด ี

 ิ  

รองคณบด ี

ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 

ฝายวจัิยและบริการ 

รองคณบด ี

ฝายกิจการนักศึกษา 

หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาแขนง 
1. หัวหนาสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร  

2. หัวหนาสาขาวชิาเทคโนโลยคีวามปลอดภัยและอาชวีอนามัย         
3. หัวหนาสาขาวชิาการออกแบบกราฟกและมัลติมเีดีย 

4. หัวหนาสาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม  
5. หัวหนาสาขาวชิาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ   

6. หัวหนาสาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา  

          - หัวหนาแขนงวชิาเทคโนโลยไีฟฟาอุตสาหกรรม 

          - หัวหนาแขนงวชิาเทคโนโลยพีลังงาน 

7. หัวหนาสาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  

          - หัวหนาแขนงวชิาการออกแบบบรรจภัุณฑ 

          - หัวหนาแขนงวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ 

8. หัวหนาสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจัดการ 

         -หัวหนาแขนงวชิาการจัดการอสังหารมิทรัพยและทรัพยากรอาคาร 

         - หัวหนาแขนงวชิาการจัดการวศิวกรรมอุตสาหกรรม 
 

หัวหนาสํานักงาน

 
หัวหนาฝาย

 

หัวหนาฝายบรกิาร

 
หัวหนาฝายกิจการ

นักศึกษา 

 

หัวหนาฝาย

นโยบาย/แผน 

  



 

 

1.4 ผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 - 2563 

1.4.1 ตารางแสดงขอมูลผลการดําเนินงาน 

กลุมเครอืขาย 2561 2562 2563 รวม 

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

1)กลุมเครอืขายศษิยเกา 1 72,000 1 150,000 1 - 3 222,000 

2)กลุมเครอืขายชุมชน 2 80,000 1 560,000 1 380,800  4 1,020,800 

3)กลุมเครอืขายสมาคมวิชาชีพ 1 - 1 - 1 - 3 - 

4)กลุมเครอืขายผูประกอบการ 2 - 3 10,000 3 40,200 8 50,200 

5)กลุมเครือขายมหาวิทยาลัย

ตางประเทศ 

1 220,000 4 500,000 4 64,980 9 784,980 

รวม 5 กลุมเครอืขาย 7 372,000 10 1,220,000 10 485,980 27 2,077,980 

 

หมายเหตุ (1) จํานวนกจิกรรม/โครงการท่ีดําเนนิการจัดใหกับกลุมเครือขาย 

(2) งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิการจัดกจิกรรม/โครงการใหกบักลุมเครือขาย 

(3) หนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา อยางนอย 1 เครือขาย 

 

 

*ขอมูล ณ วนัที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4.2 กราฟแสดงขอมูลผลการดําเนินงาน 

 
 

 

สรุปผลการดําเนินงานจากกราฟ 

 จากผลการดําเนนิงานการจัดกจิกรรม/โครงการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 - 2563 สามารถสรุปงบประมาณแตละปงบประมาณแตละเครือขาย ไดดังนี้ 

 1) กลุมเครอืขายศษิยเกา ปงบประมาณ 2561 ใชงบประมาณ จํานวนเงนิ 72,000 บาท ปงบประมาณ 

2562 ใชงบประมาณ จํานวนเงิน 150,000 บาท และ ปงบประมาณ 2563 ไมใชงบประมาณ รวมผลการ

ดําเนินงานการจัดกจิกรรม/โครงการบริหารเครอืขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 กลุมเครือขาย

ศษิยเกา เปนจํานวนเงิน 222,000 บาท    

2) กลุมเครือขายชุมชน ปงบประมาณ 2561 ใชงบประมาณ จํานวนเงิน 80,000 บาท ปงบประมาณ 

2562 ใชงบประมาณ จํานวนเงิน 560,000 บาท และ ปงบประมาณ 2563 ใชงบประมาณ จํานวนเงิน 

380,800 บาท รวมผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการบริหารเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2561 - 2563 กลุมเครอืขายชุมชน เปนจํานวนเงนิ 1,020,800 บาท 

3) กลุมเครือขายสมาคมวิชาชีพ ปงบประมาณ 2561 – 2563 ไมไดมีการใชงบประมาณในการจัด

กจิกรรม/โครงการ 

4) กลุมเครือขายผูประกอบการ ปงบประมาณ 2561 ไมไดมีการใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม/

โครงการ ปงบประมาณ 2562 ใชงบประมาณ จํานวนเงิน 10,000 บาท และ ปงบประมาณ 2563 ใช

งบประมาณ จํานวนเงิน 40,200 บาท รวมผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการบริหารเครือขาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 กลุมเครอืขายผูประกอบการ เปนจํานวนเงนิ 50,200 บาท 
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ผลการดําเ นินงานการจัดกิจกรรม/โครงการสราง

ความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 - 2563

ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 รวม

 



 

 

5) กลุมเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ ปงบประมาณ 2561 ใชงบประมาณ จํานวนเงิน 220,000 

บาท ปงบประมาณ 2562 ใชงบประมาณ จํานวนเงนิ 500,000 บาท และ ปงบประมาณ 2563 ใชงบประมาณ 

จํานวนเงิน 64,980 บาท รวมผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการบริหารเครือขาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 กลุมเครอืขายมหาวทิยาลัยตางประเทศ เปนจํานวนเงนิ 784,980 บาท 

 

1.5 ขอมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วสิัยทัศน (Vision) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมไดกําหนดวสิัยทัศนไววา “หนวยงานจัดการศกึษาที่มคีุณภาพและ

มาตรฐานวชิาชีพ” 

 

1.5.2 พันธกจิ (Mission) 

1. ผลติบัณฑติที่เนนทักษะในการประกอบวิชาชีพ มคีวามรับผิดชอบ มคีวามพรอมในการเรยีนรูทันตอ

การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

2. การวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือ

ชุมชน 

3. บริการวิชาการ ใหการบริการวิชาการที่เปน เอตทัคคะ ที่ตอบและแกปญหาของสังคม โดยการมี

สวนรวมกับชุมชนทองถิ่น และสังคม 

4. การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสบืสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  

 

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหเปนมืออาชีพ มีปญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่

เช่ียวชาญ ตรงกับความตองการและเปนที่พงึพอใจของสังคม 

2. สรางสิ่งประดิษฐ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาไทยสู

ประชาคมอาเซยีน 

3. เผยแพรความรู การบรกิารวชิาการ ทางดานเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ไปสูชุมชนและสังคม 

4. สงเสรมิ สนับสนุน การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และเทคโนโลยพีื้นบาน ของชุมชนและสังคม 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืขาย (Partnership)  

4) ความเปนมอือาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร” 

 

 



 

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

เคารพผูอาวุโส มคีวามสามัคค ี

 
 1.5. 6 อัตลักษณ )Identity) 

นักปฏบิัตมิืออาชีพ 

 
1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

เนนความเปนวัง ปลูกฝงการเรยีนรู 

 

1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

- F (Fast) หมายถงึ การปฏิบัตงิานดวยความรวดเร็ว ตรงตอเวลา 
- I (Inspiration) หมายถงึ การสรางแรงบันดาลใจในการปฏบิัตงิาน 

- T (Teamwork) หมายถงึ การปฏบิัตงิานเปนทมี 

 

1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวชิาการ ตพีมิพ เผยแพร และสทิธทิางปญญา 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธและเช่ือมโยงเครอืขาย 

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนที่ 2 แผนปฏบัิติการดานการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย 

ระยะ 5 ป (2561-2565) และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

2.1 นโยบายดานการสรางเครอืขาย คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุงสงเสริมการสรางเครือขายในทุกภาคสวนตามพันธกิจของ

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมจงึไดกําหนดแนวทางการปฏบิัต ิดังนี้ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครอืขายความสัมพันธระหวางคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

กับนักศกึษาศษิยเกาและชุมชน 

2. สงเสรมิและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือทางวชิาการ ดานการวจัิยและดาน

อื่นๆในการสนับสนุนภารกจิของคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมกับประชาคมอาเซยีน 

3. ปฏรูิปกระบวนการผลติและพัฒนาครู บุคลากรทางการศกึษาโดยการสรางเครอืขายและ

ความรวมมอืกับสถานศึกษาในการพัฒนาและผลติครูใหมคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. สรางเครอืขายความรวมกับองคกรหนวยงานภายนอกในการใหบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวติ สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชนใหเขมแข็ง ยั่งยนื นําไปสูการพึ่งพาตนเองได 

5. สนับสนุนใหมกีารสรางเครอืขายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษและเผยแพรทัง้

ภายในประเทศและตางประเทศ 

 

2.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏบิัตงิานดานการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย 

1. หนวยงานดําเนินการสนับสนุนใหเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิต

บัณฑติ การวจิัย บริการวชิาการ และการทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม) 

2. หนวยงานดําเนินการพัฒนาหรือเพิ่มความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อ

กอใหเกิดประโยชนกับมหาวทิยาลัย 

3. หนวยงานสนับสนุนการดําเนนิกิจกรรมตามขอตกลงความรวมมอืของเครอืขาย 

 
2.3 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครอืขายและขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ

2.3.2 เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมมเีครอืขายความรวมมอืที่หลากหลายทัง้ภายในและตางประเทศ 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของเครอืขายที่มผีลผลติรวมกันและเปนประโยชนตอมหาวทิยาลัย ≥80 

2. รอยละของเครอืขายความรวมมอืในประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมรวมกัน ≥80 

3. รอยละของเครอืขายความรวมมอืตางประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมรวมกัน ≥50 

 

2.4 ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุมเครือขาย ตามขอเสนอแนะผลการดําเนินงานในปที่

ผานมา พรอมกําหนดกจิกรรม/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2564  

3. ทบทวนวัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายของแผนปฏิบัติการฯของหนวยงาน ใหสอดคลองหรือ

เปนไปในทศิทางเดยีวกันกับวัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมายมหาวทิยาลัย 

4. จัดทําแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ระยะ 5 ป (2561-2565) และ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหนวยงาน และเสนอใหผูบรหิารพจิารณาอนุมัต ิ 

5. จัดสงแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ระยะ 5 ป (2561-2565) และ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหกองพัฒนานักศกึษาตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

6. ทบทวนกจิกรรมตามแผนปฏบิัตกิารดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 รอบ 6 เดอืน (ตุลาคม 2563– มนีาคม 2564) รวมกับผูบรหิารหนวยงาน  

7. เขารวมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563– มีนาคม 2564) กับกองพัฒนานักศึกษาตามปฏิทินนัด

หมาย 

8. สรุปรายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับ

เครอืขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 3 ครัง้/ป รอบ 6,9,12 เดอืน  

9. จัดเก็บหลักฐาน และรายงานผลการดําเนนิงาน จัดสงกองพัฒนานักศกึษาตรวจสอบ  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5 แผนกิจกรรม/โครงการของกลุมเครอืขาย ระยะ 5 ป และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

2.5.1 แผนปฏบัิติการดานการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย ระยะ 5 ป (2561-2565)  
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วดั กลุม 

เปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผูรับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

1) กลุมเครอืขายศษิยเกา 

1. โครงการ

อบรมอาชีพ

เพื่อพัฒนา

ความรูใหกับ

ศิษยเกาและ

ศิษยปจจุบัน  

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ

สรางงานและอาชีพใหกับ

นักศึกษาและศิษยเกา 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมใหมอีาชีพ

เสริม  เพิ่มรายไดแกตนเอง

และครอบครัว 

 1. ระดับความพงึ

พอใจของเครือขาย

ท่ีมตีอการดําเนิน

กจิกรรมของคณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

3.55 

 

 

 

 

3.55 

 

 

 

 

3.60 

 

 

 

 

3.60 

 

 

 

 

3.60 

 

 

 

 

 บุคลากร 

นักศึกษา 

และศิษย

เกา 

  
150,000 

150,000 

200,000 

200,000 

20,000   

 ฝายกจิการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรร

ม คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

   2. รอยละของ

ศิษยเกาท่ีเขามามี

สวนรวมกจิกรรม

ในคณะ 

60 60 60 65 65 

2) กลุมเครอืขายชุมชน 

1. โครงการสราง

ประโยชนจาก

ขยะเหลอืใช

เพื่อสราง

รายไดแก

ครัวเรือนหรือ

ชุมชน 

เพื่อสอนการประดษิฐขยะ

เหลือใชใหมมูีลคาเพื่อเสริม

รายไดใหแกครัวเรือนหรือ

ชุมชน 

 1. จํานวนแหลง

ชุมชนท่ีไดรับการ

พัฒนา 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1  ชุมชน 

บุคลากร

และ 

นักศึกษา  

 560,000 

560,000 

380,000 

380,000 

 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอยละนักศึกษา

ท่ีไดพัฒนาความรู

ในการเรียนรูจาก

กลุมชุมชน 

80 80 85 85 85 

 



 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วดั กลุม 

เปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผูรับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

3) กลุมเครอืขายสมาคมวชิาชพี 

1. การทํา

ขอตกลงความ

รวมมอืทาง

วชิาการ 

ระหวาง

สาขาวชิาการ

บริหาร

ทรัพยากร

อาคาร คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวน

สุนันทา กับ

สมาคมการ

บริหาร

ทรัพยากร

อาคารแหง

ประเทศไทย 

 

 

1.เพื่อสงเสริมความรูทาง

วชิาการใหกับนักศึกษา 

2.เพื่อประโยชนในการ

พัฒนาและผลติบุคลากร

ดานการบริหารทรัพยากร

อาคาร 

 1. จํานวนเครือขาย

ท่ีมสีวนรวมในการ

พัฒนามหาวทิยาลัย 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1  นักศึกษา - - - - -   สาขาวชิา

การบริหาร

ทรัพยากร

อาคาร คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอยละนักศึกษา

ท่ีไดสงเสริมหรือ

พัฒนาจากกลุม

เครือขาย 

80 80 85 85 85 

 



 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วดั กลุม 

เปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผูรับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

4) กลุมเครอืขายผูประกอบการ 

1. การทํา

ขอตกลงความ

รวมมอืทาง

วชิาการ 

ระหวาง

สาขาวชิาการ

บริหาร

ทรัพยากร

อาคาร คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวน

สุนันทา กับ 

บริษัท พลัส 

พร็อพเพอรต้ี 

จํากัด 

 

 

 

 

1.เพื่อสงเสริมความรูทาง

วชิาการใหกับนักศึกษา 

2.เพื่อประโยชนในการ

พัฒนาและผลติบุคลากร

ดานการบริหารทรัพยากร

อาคาร 

1. จํานวนเครือขาย

ท่ีมสีวนรวมในการ

พัฒนามหาวทิยาลัย 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

นักศึกษาฝก

ประสบการ

ณวชิาชีพ 

- - - - - สาขาวชิาการ

บริหาร

ทรัพยากร

อาคาร คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอยละนักศึกษา

ท่ีไดสงเสริมหรือ

พัฒนาจากกลุม

เครือขาย 

80 80 85 85 85 

 



 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วดั กลุม 

เปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผูรับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

2. การทํา

ขอตกลงความ

รวมมอืทาง

วชิาการ 

ระหวาง

สาขาวชิาการ

บริหาร

ทรัพยากร

อาคาร คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวน

สุนันทา กับ 

บริษัท พรอม 

เทคโน 

เซอรวสิ จํากัด 

 

 

 

 

 

1.เพื่อพัฒนางานดาน

วชิาการและสหกจิศึกษา

ของนักศึกษาหลักสูตร

วทิยาศาสตรบัณฑติ  

2. เพื่อมุงเพิ่มศักยภาพ

และประสทิธิภาพของ

บุคลากรและสงเสริม

คุณภาพบัณฑติ อัน

กอใหเกดิประโยชนสูงสุด

ท้ังในเชิงวชิาการ 

1. จํานวนเครือขาย

ท่ีมสีวนรวมในการ

พัฒนามหาวทิยาลัย 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

นักศึกษาฝก

ประสบการ

ณวชิาชีพ 

- - - - - สาขาวชิาการ

บริหาร

ทรัพยากร

อาคาร คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอยละนักศึกษา

ท่ีไดสงเสริมหรือ

พัฒนาจากกลุม

เครือขาย 

80 80 85 85 85 

 



 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วดั กลุม 

เปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผูรับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

3.  โครงการ

สรางเครือขาย

สถานท่ีฝก

ประสบการณ

วชิาชีพ สหกจิ

ศึกษา และ

ผูใชบัณฑติ 

1.เพื่อพัฒนางานดาน

วชิาการและสหกจิศึกษา

ของนักศึกษาหลักสูตร

วทิยาศาสตรบัณฑติ  

2. เพื่อมุงเพิ่มศักยภาพ

และประสทิธิภาพของ

บุคลากรและสงเสริม

คุณภาพบัณฑติ อัน

กอใหเกดิประโยชนสูงสุด

ท้ังในเชิงวชิาการ 

 1. จํานวนเครือขาย

ท่ีมสีวนรวมในการ

พัฒนามหาวทิยาลัย 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 นักศึกษา

ฝก

ประสบการ

ณวชิาชีพ 

10,000 

10,000 

50,000 

50,000 

40,000 
 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอยละนักศึกษา

ท่ีไดสงเสริมหรือ

พัฒนาจากกลุม

เครือขาย 

80 80 85 85 85 

5) กลุมเครือขายมหาวทิยาลยัตางประเทศ 

1. ทําความ

รวมมอืกับ 

มหาวทิยาลัย 

Chiba 

University 

(Japan) 

  

 

1. เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหคณะ

ดําเนินการภายใตขอตกลง

ความรวมมือดาน

การศึกษาและวจิยักับ

เครือขายตางประเทศ 

2. เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหคณะมกีาร

แลกเปลี่ยนบุคลากรและ

นักศึกษากับเครือขาย

ตางประเทศ 

1. รอยละของ

เครอืขายที่มี

ผลผลติรวมกัน

และเปนประโยชน

ตอมหาวทิยาลยั 

    ≥80 บุคลากร 

และ

นักศึกษา

แลกเปลี่ยน 

    50,000 

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอยละของ

เครอืขายความ

รวมมอืในประเทศ

ที่มกีารจัด

กิจกรรมรวมกัน 

    ≥80 

 



 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วดั กลุม 

เปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผูรับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

 

2. ทํ า ค ว า ม

รวมมอืกับ  

UPM 

Malaysia  

 

1. เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหคณะ

ดําเนินการภายใตขอตกลง

ความรวมมือดาน

การศึกษาและวจิยักับ

เครือขายตางประเทศ 

2. เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหคณะมกีาร

แลกเปลี่ยนบุคลากรและ

นักศึกษากับเครือขาย

ตางประเทศ 

 

1. รอยละของ

เครอืขายที่มี

ผลผลติรวมกัน

และเปนประโยชน

ตอมหาวทิยาลยั 

   ≥80 ≥80 บุคลากร 

และ

นักศึกษา

แลกเปลี่ยน 

   50,000 

50,000 

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอยละของ

เครอืขายความ

รวมมอืในประเทศ

ที่มกีารจัด

กิจกรรมรวมกัน 

 

 

 

 

   ≥80 ≥80 

3.  ทําความ

รวมมอืกับ 

Universiti 

Teknologi 

1. เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหคณะ

ดําเนินการภายใตขอตกลง

ความรวมมือดาน

1. รอยละของ

เครอืขายที่มี

ผลผลติรวมกัน

และเปนประโยชน

ตอมหาวทิยาลยั 

    ≥80 บุคลากร 

และ

นักศึกษา

แลกเปลี่ยน 

    50,000 

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 



 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วดั กลุม 

เปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผูรับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

Mara ( 

Malaysia) 

 

การศึกษาและวจิยักับ

เครือขายตางประเทศ 

2. เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหคณะมกีาร

แลกเปลี่ยนบุคลากรและ

นักศึกษากับเครือขาย

ตางประเทศ 

 

2. รอยละของ

เครอืขายความ

รวมมอืในประเทศ

ที่มกีารจัด

กิจกรรมรวมกัน 

    ≥80 

 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ตัง้แตป พ.ศ. 2562 เปนตนมา คณะเทคโนโนโลยอีุตสาหกรรม ไมสามารถดําเนินการจัดกจิกรรมรวมกันระหวาง

อาจารย บุคลากร และนักศึกษาได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโนโลยอีุตสาหกรรม จึงดําเนินการปรับเปลี่ยนการจัดกจิกรรมเปนออนไลนรวมกันระหวาง

อาจารย บคุลากร และนักศึกษาเพยีง 1 กจิกรรมเทานัน้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5.2 แผนปฏบัิติงานดานการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

กลุมเครอืขายศษิยเกา 

1. โครงการอบรมอาชีพเพื่อ

พัฒนาความรูใหกับศษิยเกา

และศษิยปจจุบัน 

เพื่อสงเสรมิสนับสนุนการ

สรางงานและอาชีพใหกับ

นักศกึษาและศษิยเกา คณะ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรมใหมี

อาชีพเสริม  เพิ่มรายไดแก

ตนเองและครอบครัว 

1. รอยละของ

เครอืขายที่มี

ผลผลติรวมกัน

และเปนประโยชน

ตอมหาวทิยาลยั 

 

≥80 อาจารย 

บุคลากร ศษิยกา 

และศษิยปจจุบัน 

ตุลาคม 2563 

– กันยายน 

2564 

20,000  ฝายกจิการ

นักศกึษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 

คณะเทคโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอยละของ

เครอืขายความ

รวมมอืในประเทศ

ที่มกีารจัดกิจกรรม

รวมกัน 

 

 

 

≥80 

 



 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

 กลุมเครอืขายชุมชน 

1. โครงการสรางประโยชนจาก

ขยะเหลอืใชเพื่อสรางรายได

แกครัวเรอืนหรอืชุมชน 

เพื่อสอนการประดษิฐขยะ

เหลอืใชใหมมูีลคาเพื่อเสรมิ

รายไดใหแกครัวเรอืนหรอื

ชุมชน 

1. รอยละของ

เครอืขายที่มี

ผลผลติรวมกันและ

เปนประโยชนตอ

มหาวทิยาลยั 

≥80 

 

 

ชุมชน บุคลากรและ 

นักศึกษา 
ตุลาคม 2563 

– กันยายน 

2564 

380,000  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอยละของ

เครอืขายความ

รวมมอืในประเทศ

ที่มกีารจัดกิจกรรม

รวมกัน 

≥80 

 กลุมเครอืขายสมาคมวิชาชีพ 

1. การทําขอตกลงความรวมมือ

ทางวชิาการ ระหวาง

สาขาวิชาการบรหิาร

ทรัพยากรอาคาร คณะ

1.เพื่อสงเสรมิความรูทาง

วชิาการใหกับนักศกึษา 

1. รอยละของ

เครอืขายที่มี

ผลผลติรวมกันและ

เปนประโยชนตอ

มหาวทิยาลยั 

≥80 บุคคลภายนอก 

อาจารย 

นักศกึษา 

ตุลาคม 2563 

– กันยายน 

2564 

ไมใช

งบประมาณ 

สาขาวิชาการ

บรหิาร

ทรัพยากร

อาคาร คณะ

 



 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา กับสมาคมการ

บรหิารทรัพยากรอาคารแหง

ประเทศไทย 

2.เพื่อประโยชนในการพัฒนา

และผลติบุคลากรดานการ

บรหิารทรัพยากรอาคาร 

2. ร อ ย ล ะ ข อ ง

เ ค รื อ ข า ย ค ว า ม

รวมมือในประเทศ

ที่มีการจัดกิจกรรม

รวมกัน 

 

 

≥80 เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 กลุมเครอืขายผูประกอบการ 

1. การทําขอตกลงความรวมมือ

ทางวชิาการ ระหวาง

สาขาวิชาการบรหิาร

ทรัพยากรอาคาร คณะ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา กับ 

บรษิัท พลัส พร็อพเพอรตี้ 

จํากัด 

1.เพื่อสงเสรมิความรูทาง

วชิาการใหกับนักศกึษา 

2.เพื่อประโยชนในการพัฒนา

และผลติบุคลากรดานการ

บรหิารทรัพยากรอาคาร 

1. รอยละของ

เครอืขายที่มี

ผลผลติรวมกันและ

เปนประโยชนตอ

มหาวทิยาลยั 

 

≥80 

 

 

 

นักศกึษาช้ันปที่ 4 ตุลาคม 2563 

– กันยายน 

2564 

ไมใช

งบประมาณ 

สาขาวิชาการ

บรหิาร

ทรัพยากร

อาคาร คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
2. รอยละของ

เครอืขายความ

รวมมอืในประเทศที่

มกีารจัดกิจกรรม

รวมกัน 

≥80 

 



 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

2. การทําขอตกลงความรวมมือ

ทางวชิาการ ระหวาง

สาขาวิชาการบรหิาร

ทรัพยากรอาคาร คณะ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา กับ 

บรษิัท พรอม เทคโนเซอรวสิ 

จํากัด 

1.เพื่อพัฒนางานดานวิชาการ

และสหกจิศกึษาของนักศกึษา

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  

2. เพื่อมุงเพิ่มศักยภาพและ

ประสทิธภิาพของบุคลากร

และสงเสริมคุณภาพบัณฑติ 

อันกอใหเกดิประโยชนสูงสุด

ทัง้ในเชิงวชิาการ 

1. รอยละของ

เครอืขายที่มี

ผลผลติรวมกันและ

เปนประโยชนตอ

มหาวทิยาลยั 

≥80 

 

 

 

นักศกึษาช้ันปที่ 4 ตุลาคม 2563 

– กันยายน 

2564 

ไมใช

งบประมาณ 

สาขาวิชาการ

บรหิาร

ทรัพยากร

อาคาร คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 2. รอยละของ

เครอืขายความ

รวมมอืในประเทศที่

มกีารจัดกิจกรรม

รวมกัน 

≥80 

3. โครงการสรางเครอืขาย

สถานที่ฝกประสบการณ

วชิาชีพ สหกจิศกึษา และผูใช

บัณฑติ 

เพื่อสรางเครอืขายสถานที่ฝก

ประสบการณวิชาชีพ สหกิจ

ศกึษา หรอืผูใชบัณฑติ กับ 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

1. รอยละของ

เครอืขายที่มี

ผลผลติรวมกันและ

เปนประโยชนตอ

มหาวทิยาลยั 

≥80 

 

 

 

นักศกึษาช้ันปที่ 4 ตุลาคม 2563 

– กันยายน 

2564 

40,000 ฝายกจิการ

นักศกึษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 

คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 2. รอยละของ

เครอืขายความ

รวมมอืในประเทศที่

มกีารจัดกิจกรรม

รวมกัน 

≥80 

 



 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

กลุมเครอืขายมหาวทิยาลัยตางประเทศ 

1. กิจกรรมดานการศึกษาและ

วิ จั ย  ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น

บุคลากรและนักศึกษา กับ 

UPM Malaysia  

 

1. เพื่อสงเสรมิและสนับสนุน

ใหคณะดําเนินการภายใต

ขอตกลงความรวมมอืดาน

การศกึษาและวิจัยกับ

เครอืขายตางประเทศ 

2. เพื่อสงเสรมิและสนับสนุน

ใหคณะมกีารแลกเปลี่ยน

บุคลากรและนักศกึษากับ

เครอืขายตางประเทศ 

1. รอยละของ

เครอืขายที่มี

ผลผลติรวมกันและ

เปนประโยชนตอ

มหาวทิยาลยั 

≥80 บุคลากรและ

นักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

 

50,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอยละของ

เครอืขายความ

รวมมอืในประเทศที่

มกีารจัดกิจกรรม

รวมกัน 

≥80 

 



 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ  ผูรับผดิชอบ 

2. รอยละของ

เครอืขายความ

รวมมอืในประเทศที่

มกีารจัดกิจกรรม

รวมกัน 

≥80 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ตัง้แตป พ.ศ. 2562 เปนตนมา คณะเทคโนโนโลยอีุตสาหกรรม ไมสามารถดําเนินการจัดกจิกรรมรวมกันระหวาง

อาจารย บุคลากร และนักศึกษาได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโนโลยอีุตสาหกรรม จึงดาํเนินการปรับเปลี่ยนการจัดกจิกรรมเปนออนไลนรวมกันระหวาง

อาจารย บุคลากร และนักศึกษาเพยีง 1 กจิกรรมเทานัน้ 

 



 

 

สวนที่ 3 แนวทางการนําแผนสูการปฏบัิติและการติดตามประเมนิผล 
 

การนําแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 ไปสูการปฏิบัติจําเปนตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือใน

การจัดทํากิจกรรม/โครงการ ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ 

เพื่อใหเกดิผลในทางปฏบิัตไิดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของหนวยงานตางๆ ในเรื่องการดําเนินงาน

กิจกรรม/โครงการในการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ไปสูการปฏบิัตไิดอยางมปีระสทิธภิาพ 

3. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 อยางเปนระบบ  

3.1 แนวทางการนําแผนปฏบิัตกิารดานการสรางความสัมพันธกับเครอืขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 ไปสูการปฏบิตั ิ

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกําหนดทางการนําแผนปฏิบัติการดานการสราง

ความสัมพันธกับเครอืขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  ไปสูการปฏบิัต ิดังนี้ 

1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยจัดทําแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อสราง

ความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับหนวยงาน ไดทราบถึงบทบาท

ความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการสราง

ความสัมพันธกับเครอืขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหเกดิผลในทางปฏบิัต ิ

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางที่

กําหนด 

3. สงเสริมการปฏิบตัิงานที่สอดคลองกับแผนที่กําหนดไว และนําไปสูการพจิารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมคีวามกาวหนา

อยางตอเนื่อง และมกีารแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน 

โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทําฐานขอมูลให

สามารถเขาถงึและใชประโยชนไดงาย 

 



 

 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมของหนวยงาน วาสามารถ

ตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทัง้สามารถประเมนิผลไดอยางเปนรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 

การติดตาม ประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

บรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการ

ดําเนินงาน และนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทา

ทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได โดยจัดทําระบบการตดิตามและประเมินผล 

ดังนี้ 

1. พัฒนาองคความรูและเสรมิสรางความเขาใจเรื่องการตดิตามประเมนิผลและกําหนดตัวช้ีวัดแก

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการตดิตามประเมนิผลและสามารถนํามาใชประโยชน

รวมกันอยางเปนรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการสราง

ความสัมพันธกับเครอืขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 อยางตอเนื่อง  

3. กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับ

เครอืขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ทุกๆ เดอืน พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/

กจิกรรมทําการวเิคราะหผลการดําเนนิงาน เพื่อนําไปสูการตัดสนิใจของผูบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการปฏบิัติงานดานการสรางความสัมพันธกบัเครอืขาย  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวของกับการจดัทํา 

แผนปฏบิัติการดานการสรางความสัมพันธกบัเครอืขาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพกจิกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดทํา 

แผนปฏบิัติการดานการสรางความสัมพันธกบัเครอืขาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดําเนินการจัดประชุม

ผูบรหิารคณะฯ ครัง้ที่ 6 เพื่อทบทวนแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ 2563 และการจัดทําแผนปฏบิัติการ

ประจําปงบประมาณ 2564 และ เวลา 13.30 น. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2563 ณ หองประชุมวรลักษณานงค ช้ัน 3 อาคารศูนยกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  
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