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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี
วันที่ 22 กันยายน 2563

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับ
เครื อ ข า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ก ารพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานจากป ที่ ผ า นมาซึ่ ง ให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการดําเนินงานดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย จะเนนแนวทางการในการ
ดํ าเนิน งานการจั ด กิจกรรมที่ดํ าเนิน การอยางตอ เนื่อ งอัน เกิด จากการกระทําของสมาชิก เครือ ขาย
ยอมรับรวมกัน แผนปฏิบัติงานดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย จึงเปนกลไกอยางหนึ่งในการ
ขั บ เคลื่ อ นให กิ จ กรรม/โครงการที่ ถู ก กํ า หนดไว ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ
เครือ ขาย สามารถบรรลุ เ ปาหมายไปได รวมไปถึงการแสดงขอ มูลรายละเอีย ดใหเห็น ถึงกิจกรรม/
โครงการตามที่มหาวิทยาลัยไดวางแนวนโยบายไวเพื่อใชในการจัดกิจกรรมรวมกันของกลุมเครือขายใน
แตละกลุม อันไดแก 1) กลุมเครือขายศิษยเกา 2) กลุมเครือขายชุมชน 3) กลุมเครือขายสมาคมวิชาชีพ
4) กลุมเครือขายผูประกอบการ 5) กลุมเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ
สําหรับในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ คณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรมไดมีก ารจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เ ปน การ
สนั บ สนุ น การทํ ากิจกรรมรว มกั น ของกลุมเครือ ขาย โดยผลัก ดัน ใหหนว ยงานภายในมหาวิท ยาลั ย
ดําเนินการอยางเปนระบบและทิศทางเดียวกัน ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยง
เครือขายและทองถิ่น และมีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบและกลไกการบริหารเครือขายที่มีคุณภาพ ซึ่ง
ความยั่ งยืน ของเครือ ขา ยจะเกิด ขึ้น ก็ ต อ เมื่ อ ได มีร ะบบและกลไกการบริ หารเครือ ข ายที่ดี มีก ารจั ด
กิจกรรมอยางตอเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกลาวกลายเปนแบบแผนและเปนที่ยอมรับรวมกั นของ
สมาชิกกลุมเครือขาย โดยวัดผลการดําเนินงานในการสรางกลุมเครือขายตามจํานวนเครือขายที่มีสวน
รวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย และวัดผลการจัดกิจกรรม/โครงการของกลุมเครือขายจากระดับความ
พึงพอใจของเครือขายที่มีตอการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย สวนการวัดผลการดําเนินงานของ
แผนจะวัดผลจากระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารเครือขาย ทั้งนี้ใหมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติงานดานการสรางความสัมพันธกับเครือ ขาย ทุกๆ เดือ น
พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมทําการวิเคราะหผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการ
ตัดสินใจของผูบริหาร โดยมีกิจกรรม/โครงการตามเกณฑมาตรฐาน สรุปไดดังนี้

กลุมเครือขาย
1.กลุมเครือขายศิษยเกา
2.กลุมเครือขายชุมชน
3.กลุมเครือขายสมาคมวิชาชีพ
4.กลุมเครือขายผูประกอบการ
5.กลุมเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ

จํานวนกิจกรรม/
โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
2 โครงการ
1 โครงการ

งบประมาณ
ดําเนินการ
20,000 บาท
380,000 บาท
ไมใชงบประมาณ
40,000 บาท
50,000 บาท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับ
เครือขายฉบับนี้จะเปนสวนสงเสริม พัฒนาและเปนแนวทางการดําเนินงาน ในการขับเคลื่อนการสราง
เครือขาย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ เครื อ ข า ย เป น
เครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบั ติก ารด านการสร า งความสั มพัน ธกับ เครื อ ข าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ ให
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสูการ
ปรั บ เปลี่ย นแนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญ หาอุปสรรคใหเ หมาะสมเทาทันสถานการณ และ
สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวชี้วัด
แกหนว ยงานที่เ กี่ย วขอ ง เพื่อ สรางทั ก ษะในการติด ตามประเมิน ผลและสามารถนํามาใชป ระโยชน
รวมกันอยางเปนรูปธรรม
2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการดานการสราง
ความสัมพันธกับเครือขาย อยางตอเนื่อง
3. กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับ
เครื อ ข า ย ทุ ก ๆ เดื อ น พร อ มให ผู รั บ ผิ ด ชอบในแต ล ะโครงการ/กิ จ กรรมทํ า การวิ เ คราะห ผ ลการ
ดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สวนที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสรางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.3 โครงสรางการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
1.5 ขอมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.5.1 วิสัยทัศน (Vision)
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
1.5.6 อัตลักษณ (Identity)
1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness)
1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values)
1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts)
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ระยะ 5 ป
(2560-2564) และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
2.1 นโยบายดานการสรางเครือขาย
2.2 วั ตถุ ป ระสงคข องการจั ด ทํ าแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพั นธกับ
เครือขาย
2.3 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.3.1 ยุทธศาสตร
2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
2.3.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย
2.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย

1
1
2
3
4
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9

2.5 แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ระยะ 5 ป (25612565) และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
2.5.1 แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ เครื อ ข า ย ระยะ 5 ป
(2561- 2565)
2.5.2 แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ เครื อ ข า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2564
สวนที่ 3 แนวทางการนําแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3.1 แนวทางการนําแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ไปสู
การปฏิบัติ
3.2 การติด ตามและประเมินผลแผนปฏิบั ติการดานการสรางความสั มพันธกับ
เครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ภาคผนวก
ก คํ าสั่ งแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบั ติ งานด านการสร า งความสัมพั น ธกับ เครื อ ข า ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข รายงานการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสร า ง
ความสัมพันธกับเครือขาย
ค ภาพกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสร า งความสั ม พั นธกั บ
เครือขาย

10
10
17
23
24
24

25
26
33
43

สวนที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
เพื่อสรางระบบและกลไกการบริหารเครือขายที่มีคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
จนกระทั่งกิจกรรมดังกลาวกลายเปนแบบแผนและเปนที่ยอมรับรวมกันของสมาชิกกลุมเครือขาย นําไปสูการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564 จึงมีแนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด ไดแก
(1) นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษยเกาและชุมชน
ไดแก พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
ศิษยเกาและชุมชน
(2) นโยบายการพัฒนาการสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ไดแก สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ดานการวิจัยและ
ดานอื่นๆในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน
(3) นโยบายการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดแก ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยการสรางเครือขาย
และความรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาและผลิตครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
(4) นโยบายการสรางความเขมแข็งใหชุมชน
ไดแก สรางเครือขายความรวมกับองคกรหนวยงานภายนอกในการใหบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชนใหเขมแข็ง ยั่งยืน นําไปสูการพึ่งพา
ตนเองได
(5) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ อัตลักษณและศิลปวัฒนธรรม
ได แ ก สนั บ สนุ น ให มี ก ารสร า งเครื อ ข า ยทางวั ฒ นธรรมแลกเปลี่ ย นเพื่ อ การอนุ รั ก ษ แ ละ
เผยแพรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(6) ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครือขายและทองถิ่น
(7) ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของเครือขายที่มีตอการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น สําหรับในการดําเนินงานแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ จึงเปนกลไกอยางหนึ่งในการขับ เคลื่อนใหกิจกรรม/โครงการที่ถูกกํ าหนดไวใ น
แผนปฏิบัตกิ ารดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย สนองตอนโยบาย ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดตอไป

1.2 โครงสรางคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

1.3 โครงสรางการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี
ค
รองคณบดี
ฝายวิจัยและบริการ

รองคณบดี
ฝายบริหาร

หัวหนาสํานักงาน
หัวหนาฝาย
หัวหนาฝายบริการ
หัวหนาฝายกิจการ
นักศึกษา
หัวหนาฝาย
นโยบาย/แผน

รองคณบดี
ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

รอง
คณบดี
 ิ

รองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา

หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาแขนง
1. หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3. หัวหนาสาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย
4. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม
5. หัวหนาสาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ
6. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
- หัวหนาแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
- หัวหนาแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
7. หัวหนาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
- หัวหนาแขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ
- หัวหนาแขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ
8. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

-หัวหนาแขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพยและทรัพยากรอาคาร
- หัวหนาแขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหกรรม

1.4 ผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 - 2563
1.4.1 ตารางแสดงขอมูลผลการดําเนินงาน
กลุมเครือขาย
2561
2562
2563
รวม
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
1)กลุมเครือขายศิษยเกา
1
72,000 1
150,000 1
3
222,000
2)กลุมเครือขายชุมชน
2
80,000 1
560,000 1
380,800 4 1,020,800
3)กลุมเครือขายสมาคมวิชาชีพ 1
1
1
3
4)กลุมเครือขายผูประกอบการ 2
3
10,000
3
40,200 8
50,200
5)กลุมเครือขายมหาวิท ยาลั ย 1 220,000 4
500,000 4
64,980 9
784,980
ตางประเทศ
รวม 5 กลุมเครือขาย
7 372,000 10 1,220,000 10
485,980 27 2,077,980

หมายเหตุ

(1) จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการจัดใหกับกลุมเครือขาย
(2) งบประมาณที่ใชในการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการใหกบั กลุมเครือขาย
(3) หนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา อยางนอย 1 เครือขาย

*ขอมูล ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563

1.4.2 กราฟแสดงขอมูลผลการดําเนินงาน

รวม

372,000

ปี การศึกษา 2563

220,000
500,000
64,980
784,980

ปี การศึกษา 2562

10,000
40,200
50,200

80,000
560,000
380,800
1,020,800

222,000

72,000
150,000

ปี การศึกษา 2561

1,220,000
485,980
2,077,980

ผลการดํา เนิ น งานการจั ด กิ จ กรรม/โครงการสร า ง
ความสั ม พั น ธ กั บ เครื อ ข า ย ประจํา ป ง บประมาณ
พ.ศ.2561 - 2563

สรุปผลการดําเนินงานจากกราฟ
จากผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 - 2563 สามารถสรุปงบประมาณแตละปงบประมาณแตละเครือขาย ไดดังนี้
1) กลุมเครือขายศิษยเกา ปงบประมาณ 2561 ใชงบประมาณ จํานวนเงิน 72,000 บาท ปงบประมาณ
2562 ใชงบประมาณ จํานวนเงิน 150,000 บาท และ ปงบประมาณ 2563 ไมใชงบประมาณ รวมผลการ
ดําเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการบริหารเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 กลุมเครือขาย
ศิษยเกา เปนจํานวนเงิน 222,000 บาท
2) กลุมเครือขายชุมชน ปงบประมาณ 2561 ใชงบประมาณ จํานวนเงิน 80,000 บาท ปงบประมาณ
2562 ใชงบประมาณ จํ านวนเงิน 560,000 บาท และ ปงบประมาณ 2563 ใชงบประมาณ จํานวนเงิ น
380,800 บาท รวมผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการบริหารเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2563 กลุมเครือขายชุมชน เปนจํานวนเงิน 1,020,800 บาท
3) กลุมเครือขายสมาคมวิชาชีพ ปงบประมาณ 2561 – 2563 ไมไดมีการใชงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการ
4) กลุมเครือขายผูประกอบการ ปงบประมาณ 2561 ไมไดมีการใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการ ป ง บประมาณ 2562 ใช ง บประมาณ จํ า นวนเงิ น 10,000 บาท และ ป ง บประมาณ 2563 ใช
งบประมาณ จํ านวนเงิน 40,200 บาท รวมผลการดําเนิน งานการจัด กิจกรรม/โครงการบริหารเครือขาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 กลุมเครือขายผูประกอบการ เปนจํานวนเงิน 50,200 บาท

5) กลุมเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ ปงบประมาณ 2561 ใชงบประมาณ จํานวนเงิน 220,000
บาท ปงบประมาณ 2562 ใชงบประมาณ จํานวนเงิน 500,000 บาท และ ปงบประมาณ 2563 ใชงบประมาณ
จํ า นวนเงิ น 64,980 บาท รวมผลการดํ า เนิ น งานการจั ด กิ จ กรรม/โครงการบริ ห ารเครื อ ข า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 กลุมเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ เปนจํานวนเงิน 784,980 บาท
1.5 ขอมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.5.1 วิสัยทัศน (Vision) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “หนวยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพ”
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่เนนทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพรอมในการเรียนรูทันตอ
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
2. การวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนและสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือ
ชุมชน
3. บริการวิชาการ ใหการบริการวิชาการที่เปน เอตทัคคะ ที่ตอบและแกปญหาของสังคม โดยการมี
สวนรวมกับชุมชนทองถิ่น และสังคม
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิต บั ณฑิตดานเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมใหเ ป น มื อ อาชีพ มีปญ ญา มีคุณธรรม และมีทัก ษะที่
เชี่ยวชาญ ตรงกับความตองการและเปนที่พึงพอใจของสังคม
2. สรางสิ่งประดิษฐ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาไทยสู
ประชาคมอาเซียน
3. เผยแพรความรู การบริการวิชาการ ทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสูชุมชนและสังคม
4. สงเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบาน ของชุมชนและสังคม
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือขาย (Partnership)
4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
เคารพผูอาวุโส มีความสามัคคี
1.5. 6อัตลักษณ )Identity)
นักปฏิบัติมืออาชีพ
1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness)
เนนความเปนวัง ปลูกฝงการเรียนรู
1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values)
- F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ตรงตอเวลา
- I (Inspiration) หมายถึง การสรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบัติงานเปนทีม
1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และสิทธิทางปญญา
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธและเชื่อมโยงเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย
ระยะ 5 ป (2561-2565) และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
2.1 นโยบายดานการสรางเครือขาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุงสงเสริมการสรางเครือขายในทุกภาคสวนตามพันธกิจของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายความสัมพันธระหวางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กับนักศึกษาศิษยเกาและชุมชน
2. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ดานการวิจัยและดาน
อื่นๆในการสนับสนุนภารกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับประชาคมอาเซียน
3. ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยการสรางเครือขายและ
ความรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาและผลิตครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. สรางเครือขายความรวมกับองคกรหนวยงานภายนอกในการใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชนใหเขมแข็ง ยั่งยืน นําไปสูการพึ่งพาตนเองได
5. สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษและเผยแพรทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
2.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏิบัตงิ านดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย
1. หนวยงานดําเนินการสนับสนุนใหเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิต
บัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
2. หน ว ยงานดําเนินการพั ฒ นาหรือเพิ่ม ความร ว มมือกั บ เครือ ขายภายในประเทศและต างประเทศ เพื่อ
กอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัย
3. หนวยงานสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงความรวมมือของเครือขาย

2.3 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ
2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีเครือขายความรวมมือที่หลากหลายทั้งภายในและตางประเทศ

2.3.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด
1. รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตรวมกันและเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
2. รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน
3. รอยละของเครือขายความรวมมือตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกัน

คาเปาหมาย
≥80
≥80
≥50

2.4 ขั้ น ตอนการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ เครื อ ข า ย คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
1. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ระดับหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุมเครือขาย ตามขอเสนอแนะผลการดําเนินงานในปท่ี
ผานมา พรอมกําหนดกิจกรรม/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ทบทวนวัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายของแผนปฏิบัติการฯของหนวยงาน ใหสอดคลองหรือ
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายมหาวิทยาลัย
4. จัดทําแผนปฏิบัติก ารดานการสรางความสัมพั นธกับ เครือ ขาย ระยะ 5 ป (2561-2565) และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหนวยงาน และเสนอใหผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
5. จัดสงแผนปฏิบั ติก ารดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ระยะ 5 ป (2561-2565) และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหกองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
6. ทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563– มีนาคม 2564) รวมกับผูบริหารหนวยงาน
7. เข า ร ว มประชุ ม ทบทวนแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ เครื อ ข า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563– มีนาคม 2564) กับกองพัฒนานักศึกษาตามปฏิทินนัด
หมาย
8. สรุปรายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับ
เครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 3 ครั้ง/ป รอบ 6,9,12 เดือน
9. จัดเก็บหลักฐาน และรายงานผลการดําเนินงาน จัดสงกองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ

2.5 แผนกิจกรรม/โครงการของกลุมเครือขาย ระยะ 5 ป และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
2.5.1 แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ระยะ 5 ป (2561-2565)
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

เปาหมายของตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
3.60

60

60

60

65

65

1. จํานวนแหลง
ชุมชนที่ไดรับการ
พัฒนา
2. รอยละนักศึกษา
ที่ไดพัฒนาความรู
ในการเรียนรูจาก
กลุมชุมชน

1

1

1

1

1

80

80

85

85

85

บุคลากร
นักศึกษา
และศิษย
เกา

ฝายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรร
ม คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

380,000

3.60

20,000

3.60

ผูรับผิดชอบ

2562 2563 2564 2565
200,000

3.55

2561

200,000

3.55

งบประมาณ (บาท)

150,000

1. ระดับความพึง
พอใจของเครือขาย
ที่มีตอการดําเนิน
กิจกรรมของคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2. รอยละของ
ศิษยเกาทีเ่ ขามามี
สวนรวมกิจกรรม
ในคณะ

กลุม
เปาหมาย

150,000

1) กลุมเครือขายศิษยเกา
1. โครงการ
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
อบรมอาชีพ
สรางงานและอาชีพใหกับ
เพื่อพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเกา
ความรูใหกับ คณะเทคโนโลยี
ศิษยเกาและ อุตสาหกรรมใหมีอาชีพ
ศิษยปจจุบัน เสริม เพิ่มรายไดแกตนเอง
และครอบครัว

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

2) กลุมเครือขายชุมชน
ชุมชน
บุคลากร
และ
นักศึกษา

380,000

เพื่อสอนการประดิษฐขยะ
เหลือใชใหมีมูลคาเพื่อเสริม
รายไดใหแกครัวเรือนหรือ
ชุมชน

560,000

โครงการสราง
ประโยชนจาก
ขยะเหลือใช
เพื่อสราง
รายไดแก
ครัวเรือนหรือ
ชุมชน

560,000

1.

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมายของตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565

กลุม
เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)
2561

ผูรับผิดชอบ

2562 2563 2564 2565

3) กลุมเครือขายสมาคมวิชาชีพ
1.

การทํา
ขอตกลงความ
รวมมือทาง
วิชาการ
ระหวาง
สาขาวิชาการ
บริหาร
ทรัพยากร
อาคาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน
สุนันทา กับ
สมาคมการ
บริหาร
ทรัพยากร
อาคารแหง
ประเทศไทย

1.เพื่อสงเสริมความรูทาง 1. จํานวนเครือขาย
วิชาการใหกับนักศึกษา
ที่มีสวนรวมในการ
2.เพื่อประโยชนในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
พัฒนาและผลิตบุคลากร
ดานการบริหารทรัพยากร 2. รอยละนักศึกษา
อาคาร
ที่ไดสง เสริมหรือ
พัฒนาจากกลุม
เครือขาย

1

1

1

1

1

80

80

85

85

85

นักศึกษา

-

-

-

-

-

สาขาวิชา
การบริหาร
ทรัพยากร
อาคาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมายของตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565

กลุม
เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)
2561

ผูรับผิดชอบ

2562 2563 2564 2565

4) กลุมเครือขายผูประกอบการ
1.

การทํา
ขอตกลงความ
รวมมือทาง
วิชาการ
ระหวาง
สาขาวิชาการ
บริหาร
ทรัพยากร
อาคาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน
สุนันทา กับ
บริษัท พลัส
พร็อพเพอรตี้
จํากัด

1.เพื่อสงเสริมความรูทาง 1. จํานวนเครือขาย
วิชาการใหกับนักศึกษา
ที่มสี วนรวมในการ
2.เพื่อประโยชนในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
พัฒนาและผลิตบุคลากร
ดานการบริหารทรัพยากร 2. รอยละนักศึกษา
อาคาร
ที่ไดสงเสริมหรือ
พัฒนาจากกลุม
เครือขาย

1

1

1

1

1

80

80

85

85

85

นักศึกษาฝก
ประสบการ
ณวิชาชีพ

-

-

-

-

-

สาขาวิชาการ
บริหาร
ทรัพยากร
อาคาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

กิจกรรม/โครงการ
2.

การทํา
ขอตกลงความ
รวมมือทาง
วิชาการ
ระหวาง
สาขาวิชาการ
บริหาร
ทรัพยากร
อาคาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน
สุนันทา กับ
บริษัท พรอม
เทคโน
เซอรวิส จํากัด

วัตถุประสงคโครงการ
1.เพื่อพัฒนางานดาน
วิชาการและสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2. เพื่อมุงเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพของ
บุคลากรและสงเสริม
คุณภาพบัณฑิต อัน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งในเชิงวิชาการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมายของตัวชี้วดั

กลุม
เปาหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
2561
1. จํานวนเครือขาย
1
1
1
1
1 นักศึกษาฝก
ที่มีสวนรวมในการ
ประสบการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
ณวิชาชีพ
2. รอยละนักศึกษา
ที่ไดสงเสริมหรือ
พัฒนาจากกลุม
เครือขาย

80

80

85

85

85

งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ

2562 2563 2564 2565
- สาขาวิชาการ
บริหาร
ทรัพยากร
อาคาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

กิจกรรม/โครงการ

≥80 บุคลากร

และ
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

≥80

2562 2563 2564 2565
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

50,000

1. รอยละของ
เครือขายที่มี
ผลผลิตรวมกัน
และเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย
2. รอยละของ
เครือขายความ
รวมมือในประเทศ
ที่มีการจัด
กิจกรรมรวมกัน

2561

ผูรับผิดชอบ

40,000

2561 2562 2563 2564 2565
1. จํานวนเครือขาย
1
1
1
1
1
นักศึกษา
ที่มีสวนรวมในการ
ฝก
พัฒนามหาวิทยาลัย
ประสบการ
ณวิชาชีพ
2. รอยละนักศึกษา 80
80
85
85
85
ที่ไดสงเสริมหรือ
พัฒนาจากกลุม
เครือขาย

งบประมาณ (บาท)

50,000

1. เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหคณะ
ดําเนินการภายใตขอตกลง
ความรวมมือดาน
การศึกษาและวิจยั กับ
เครือขายตางประเทศ
2. เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหคณะมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษากับเครือขาย
ตางประเทศ

กลุม
เปาหมาย

50,000

ทําความ
รวมมือกับ
มหาวิทยาลัย
Chiba
University
(Japan)

เปาหมายของตัวชี้วดั

10,000

1.เพื่อพัฒนางานดาน
วิชาการและสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2. เพื่อมุงเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพของ
บุคลากรและสงเสริม
คุณภาพบัณฑิต อัน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งในเชิงวิชาการ
5) กลุมเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ
1.

โครงการ
สรางเครือขาย
สถานที่ฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ สหกิจ
ศึกษา และ
ผูใชบัณฑิต

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

10,000

3.

วัตถุประสงคโครงการ

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

กิจกรรม/โครงการ

เปาหมายของตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565

กลุม
เปาหมาย

1. รอยละของ
เครือขายที่มี
ผลผลิตรวมกัน
และเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย
2. รอยละของ
เครือขายความ
รวมมือในประเทศ
ที่มีการจัด
กิจกรรมรวมกัน

≥80 ≥80 บุคลากร

ทําความ
รวมมือกับ

1. รอยละของ
เครือขายที่มี
ผลผลิตรวมกัน
และเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย

≥80 บุคลากร

Universiti
Teknologi

1. เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหคณะ
ดําเนินการภายใตขอตกลง
ความรวมมือดาน

และ
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

2561

ผูรับผิดชอบ

2562 2563 2564 2565
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

50,000

ทํ า ค ว า ม 1. เพื่อสงเสริมและ
รวมมือกับ
สนับสนุนใหคณะ
UPM
ดําเนินการภายใตขอตกลง
Malaysia
ความรวมมือดาน
การศึกษาและวิจยั กับ
เครือขายตางประเทศ
2. เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหคณะมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษากับเครือขาย
ตางประเทศ

งบประมาณ (บาท)

50,000

3.

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

50,000

2.

วัตถุประสงคโครงการ

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

≥80 ≥80

และ
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

กิจกรรม/โครงการ

Mara (
Malaysia)

วัตถุประสงคโครงการ
การศึกษาและวิจยั กับ
เครือขายตางประเทศ
2. เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหคณะมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษากับเครือขาย
ตางประเทศ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

2. รอยละของ
เครือขายความ
รวมมือในประเทศ
ที่มีการจัด
กิจกรรมรวมกัน

เปาหมายของตัวชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565

กลุม
เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)
2561

ผูรับผิดชอบ

2562 2563 2564 2565

≥80

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ตั้งแตป พ.ศ. 2562 เปนตนมา คณะเทคโนโนโลยีอุตสาหกรรม ไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง
อาจารย บุคลากร และนักศึกษาได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโนโลยีอุตสาหกรรม จึงดําเนินการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเปนออนไลนรวมกันระหวาง
อาจารย บุคลากร และนักศึกษาเพียง 1 กิจกรรมเทานั้น

2.5.2 แผนปฏิบัติงานดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

กลุมเครือขายศิษยเกา
1. โครงการอบรมอาชีพเพื่อ
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความรูใหกับศิษยเกา สรางงานและอาชีพใหกับ
และศิษยปจจุบัน
นักศึกษาและศิษยเกา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหมี
อาชีพเสริม เพิ่มรายไดแก
ตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

1. รอยละของ
เครือขายที่มี
ผลผลิตรวมกัน
และเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย

≥80

2. รอยละของ
เครือขายความ
รวมมือในประเทศ
ที่มีการจัดกิจกรรม
รวมกัน

≥80

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

อาจารย
บุคลากร ศิษยกา
และศิษยปจจุบัน

ตุลาคม 2563
– กันยายน
2564

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

20,000

ฝายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโลยี
อุตสาหกรรม

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

กลุมเครือขายชุมชน
1. โครงการสรางประโยชนจาก เพื่อสอนการประดิษฐขยะ
ขยะเหลือใชเพื่อสรางรายได เหลือใชใหมีมูลคาเพื่อเสริม
แกครัวเรือนหรือชุมชน
รายไดใหแกครัวเรือนหรือ
ชุมชน

กลุมเครือขายสมาคมวิชาชีพ
1. การทําขอตกลงความรวมมือ 1.เพื่อสงเสริมความรูทาง
ทางวิชาการ ระหวาง
วิชาการใหกับนักศึกษา
สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรอาคาร คณะ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

1. รอยละของ
เครือขายที่มี
ผลผลิตรวมกันและ
เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย
2. รอยละของ
เครือขายความ
รวมมือในประเทศ
ที่มีการจัดกิจกรรม
รวมกัน

≥80

1. รอยละของ
เครือขายที่มี
ผลผลิตรวมกันและ
เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย

≥80

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ชุมชน บุคลากรและ
นักศึกษา

ตุลาคม 2563
– กันยายน
2564

380,000

บุคคลภายนอก
อาจารย
นักศึกษา

ตุลาคม 2563
– กันยายน
2564

ไมใช
งบประมาณ

≥80

สาขาวิชาการ
บริหาร
ทรัพยากร
อาคาร คณะ

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.เพื่อประโยชนในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
และผลิตบุคลากรดานการ
สุนันทา กับสมาคมการ
บริหารทรัพยากรอาคาร
บริหารทรัพยากรอาคารแหง
ประเทศไทย
กลุมเครือขายผูประกอบการ
1. การทําขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ ระหวาง
สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรอาคาร คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา กับ
บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้
จํากัด

1.เพื่อสงเสริมความรูทาง
วิชาการใหกับนักศึกษา
2.เพื่อประโยชนในการพัฒนา
และผลิตบุคลากรดานการ
บริหารทรัพยากรอาคาร

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

2. ร อ ย ล ะ ข อ ง
เ ค รื อ ข า ย ค ว า ม
ร ว มมือ ในประเทศ
ที่มีการจัดกิจกรรม
รวมกัน

≥80

1. รอยละของ
เครือขายที่มี
ผลผลิตรวมกันและ
เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย

≥80

2. รอยละของ
เครือขายความ
รวมมือในประเทศที่
มีการจัดกิจกรรม
รวมกัน

≥80

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษาชั้นปที่ 4

ตุลาคม 2563
– กันยายน
2564

ไมใช
งบประมาณ

สาขาวิชาการ
บริหาร
ทรัพยากร
อาคาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

1. รอยละของ
เครือขายที่มี
ผลผลิตรวมกันและ
เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย
2. รอยละของ
เครือขายความ
รวมมือในประเทศที่
มีการจัดกิจกรรม
รวมกัน
3. โครงการสรางเครือขาย
เพื่อสรางเครือขายสถานที่ฝก 1. รอยละของ
สถานที่ฝกประสบการณ
ประสบการณวิชาชีพ สหกิจ เครือขายที่มี
ผลผลิตรวมกันและ
วิชาชีพ สหกิจศึกษา และผูใช ศึกษา หรือผูใชบัณฑิต กับ
บัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย
2. รอยละของ
เครือขายความ
รวมมือในประเทศที่
มีการจัดกิจกรรม
รวมกัน

2. การทําขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ ระหวาง
สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรอาคาร คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา กับ
บริษัท พรอม เทคโนเซอรวิส
จํากัด

1.เพื่อพัฒนางานดานวิชาการ
และสหกิจศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2. เพื่อมุงเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร
และสงเสริมคุณภาพบัณฑิต
อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งในเชิงวิชาการ

เปาหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

≥80

นักศึกษาชั้นปที่ 4

นักศึกษาชั้นปที่ 4

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 2563
– กันยายน
2564

ไมใช
งบประมาณ

สาขาวิชาการ
บริหาร
ทรัพยากร
อาคาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตุลาคม 2563
– กันยายน
2564

40,000

ฝายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

≥80

≥80

≥80

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เปาหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

50,000

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

กลุมเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ
1. กิจกรรมดานการศึกษาและ
วิ จั ย ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา กั บ
UPM Malaysia

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหคณะดําเนินการภายใต
ขอตกลงความรวมมือดาน
การศึกษาและวิจัยกับ
เครือขายตางประเทศ
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหคณะมีการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและนักศึกษากับ
เครือขายตางประเทศ

1. รอยละของ
เครือขายที่มี
ผลผลิตรวมกันและ
เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย

≥80

2. รอยละของ
เครือขายความ
รวมมือในประเทศที่
มีการจัดกิจกรรม
รวมกัน

≥80

บุคลากรและ
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
2. รอยละของ
เครือขายความ
รวมมือในประเทศที่
มีการจัดกิจกรรม
รวมกัน

เปาหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

≥80

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ตั้งแตป พ.ศ. 2562 เปนตนมา คณะเทคโนโนโลยีอุตสาหกรรม ไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง
อาจารย บุคลากร และนักศึกษาได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโนโลยีอุตสาหกรรม จึงดําเนินการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเปนออนไลนรวมกันระหวาง
อาจารย บุคลากร และนักศึกษาเพียง 1 กิจกรรมเทานั้น

สวนที่ 3 แนวทางการนําแผนสูการปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล
การนําแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปสูการปฏิบัติจําเปนตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือใน
การจัดทํากิจกรรม/โครงการ ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ
เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรว มกันของหนวยงานตางๆ ในเรื่องการดําเนินงาน
กิ จ กรรม/โครงการในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสรา งความสั ม พั น ธ กั บ เครือ ขาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564 ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ ให มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสร า งความสั มพั น ธ กั บ เครือ ขาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 อยางเปนระบบ
3.1 แนวทางการนําแผนปฏิบัตกิ ารดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปสูการปฏิบตั ิ
เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ดั ง กล า ว จึ ง กํ า หนดทางการนํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสร า ง
ความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
1. สรางความเขาใจรว มกั นเกี่ย วกั บแผนปฏิบัติก ารดานการสรางความสัมพัน ธกับเครือขาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยจัดทําแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อสราง
ความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับหนวยงาน ไดทราบถึงบทบาท
ความรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสร า ง
ความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางที่
กําหนด
3. สงเสริมการปฏิบตั ิงานที่สอดคลองกับแผนที่กําหนดไว และนําไปสูการพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนา
อยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทําฐานขอ มูลให
สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วาสามารถ
ตอบสนองต อ วั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ เครื อ ข า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564
การติดตาม ประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการ
ดําเนินงาน และนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทา
ทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผล
ดังนี้
1. พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวชี้วัดแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใชประโยชน
รวมกันอยางเปนรูปธรรม
2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการสราง
ความสัมพันธกับเครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 อยางตอเนื่อง
3. กําหนดใหมีก ารติด ตามความกาวหนาของแผนปฏิบั ติก ารด านการสร างความสั มพั น ธ กั บ
เครือขาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ทุกๆ เดือน พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/
กิจกรรมทําการวิเคราะหผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานดานการสรางความสัมพันธกบั เครือขาย
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคผนวก ข
รายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
แผนปฏิบัตกิ ารดานการสรางความสัมพันธกบั เครือขาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
แผนปฏิบัตกิ ารดานการสรางความสัมพันธกบั เครือขาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดําเนินการจัดประชุ ม
ผูบริหารคณะฯ ครั้งที่ 6 เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 และการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2564 และ เวลา 13.30 น. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2563 ณ หองประชุมวรลักษณานงค ชั้น 3 อาคารศูนยกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

