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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่ดำเนิ นงำนตำมภำรกิจ
หลักของหน่วยงำน คือ กำรทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรม และเป็ นหน่วยงำนประสำนงำนกับหน่วยงำน
จัดกำรศึกษำและหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนผล
กำรดำเนิ นงำนด้ำนทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถปฏิบตั ิตำมพันธกิจด้ำน
กำรทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่ำงมีประสิ ทธิผล
ในปี กำรศึกษำ 2564/ปี งบประมำณ 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้วิเครำะห์ยุทธศำสตร์
หน่ ว ยงำนและข้อ ก ำหนดของโครงกำรเชิ ง ยุท ธศำสตร์ แ ล้ว เห็ น ควรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยด้ำ น
แผนปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กับเครื อข่ำย(ภำยในประเทศ) คือ (1) เพื่อเสริ มสร้ำง
ควำมรู ้ และควำมเข้ำใจร่ วมกันของหน่วยงำนต่ำงๆในเรื่ องกำรดำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรในกำรจัดทำ
แผนปฏิ บ ัติ ง ำนด้ำ นกำรขับ เคลื่ อ นควำมสั ม พัน ธ์ กับ เครื อ ข่ ำ ย(ภำยในประเทศ) (2) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนกำร และกลไกกำรบริ หำรจัดกำรแผนปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย
(ภำยในประเทศ) ไปสู่ ก ำรปฏิ บ ัติไ ด้อย่ำงมี ป ระสิ ทธิ ภำพ และ (3) เพื่ อให้มี ก ำรติ ดตำมประเมิ น ผล
แผนปฏิบตั ิงำนด้ำ นกำรขับ เคลื่ อนควำมสัมพันธ์กับเครื อข่ำย(ภำยในประเทศ)อย่ำงเป็ นระบบ โดยมี
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย(ภำยในประเทศ) (1) เพื่อ
สนับ สนุ นกำรให้เครื อข่ ำยและท้องถิ่ นมี ส่วนร่ วม ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (2) เพื่ อขับเคลื่ อนกำร
ดำเนินงำนกิจกรรมของเครื อข่ำยภำยในประเทศให้มีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำตำมภำรกิจ (กำรผลิตบัณฑิต
กำรวิจยั บริ กำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม) เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั มหำวิทยำลัย (3) เพื่อ
ส่ งเสริ มให้หน่วยงำนดำเนิ นกิจกรรมตำมข้อตกลง ควำมร่ วมมือในประเทศอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อก่อให้เกิ ด
ประโยชน์ กับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย เป้ ำประสงค์ คือ เป็ นผูน้ ำในกำรดำเนิ นงำนด้ำนอนุรักษ์ สื บ
สำน เผยแพร่ และพัฒ นำศิ ล ปวัฒ นธรรมในระดับ ชำติ แ ละสำกล ตลอดจนให้บ ริ ก ำรวิ ช ำกำรด้ำ น
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็ นเลิศ และมีผลงำนวิจยั เผยแพร่ สู่สำธำรณชนผ่ำนระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิ ทธิ ภำพ และตัวชี้วดั ควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำย คือ (1) ร้อยละของเครื อข่ำยที่มี
ผลผลิตร่ วมกันและเป็ นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย (2) ร้อยละของเครื อข่ำยควำมร่ วมมือในประเทศที่มี
กำรจัดกิจกรรมร่ วมกัน (3) ร้อยละข้อตกลงควำมร่ วมมือในประเทศที่มีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่ อให้บ รรลุวตั ถุ ป ระสงค์ ส ำนัก ศิ ล ปะและวัฒนธรรม ได้ส ร้ ำงควำมเข้ำใจร่ วมกันเกี่ ย วกับ
แผนปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กับเครื อข่ำย(ภำยในประเทศ) ฝ่ ำยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
หน่วยงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ำหมำย และโครงกำรให้เกิดผลในทำงปฏิบตั ิ ซึ่งสำมำรถสรุ ป
เป็ น (1) โครงกำรพัฒ นำควำมร่ ว มมื อ กับ เครื อ ข่ ำ ยภำยในประเทศ โครงกำรเผยแพร่ กิ จ กรรมด้ำ น
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ศิลปวัฒนธรรมสู่ เครื อข่ำย (2) โครงกำรสำนควำมสัมพันธ์และขยำยเครื อข่ำยควำมร่ วมมือ (3) โครงกำร
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมตำมข้อ ตกลงควำมร่ ว มมื อ ของเครื อข่ ำ ย (4) โครงกำรเผยแพร่ กิ จ กรรมด้ำ น
ศิลปวัฒนธรรมสู่ เครื อข่ำย (5) โครงกำรเผยแพร่ องค์ควำมรู ้ศิลปะและวัฒนธรรมด้ำนงำนฝี มือชำววัง
ทั้งหมด 5 โครงกำร ใช้งบประมำณดำเนินกำรทั้งสิ้ น 240,000 บำท
อนึ่ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สื่อสำรแผนปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กบั
เครื อข่ำย(ภำยในประเทศ) กับฝ่ ำยงำนต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน เพื่อผลักดันผลกำรดำเนินงำน ติดตำมผล
และสรุ ปผลกำรดำเนิ นงำนอย่ำงเป็ นระบบเพื่อให้บรรลุตำมแผนปฏิบตั ิกำรที่กำหนดไว้ และสำมำรถ
ประเมินผลได้อย่ำงเป็ นรู ปธรรม โดยให้มีกำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรขับเคลื่อน
ควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย(ภำยในประเทศ) ทุกไตรมำส
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คำดหวังว่ำ กำรดำเนิ นงำนตำมแผนปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรขับเคลื่อน
ควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย(ภำยในประเทศ) จะมีผลกำรดำเนินงำนที่ครบถ้วนตำมโครงกำรและกิจกรรมที่
กำหนด มีผลกำรดำเนิ นงำนที่บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ำหมำยตัวชี้วดั ของโครงกำรและกิจกรรม รวมถึง
มีผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ำหมำยตัวชี้วดั ของแผนปฏิบตั ิกำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิผล
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ส่ วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นหน่วยงำนสนับสนุนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นนั ทำ ได้จดั
ตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มี ฐำนะเที ยบเท่ำคณะ และภำระหน้ำที่ ตำม
พระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ “ทะนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรม เสริ มสร้ำงควำมรู ้
ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ ควำมสำนึ ก และควำมภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชำติ” สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมจึงกำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนิ นงำนภำยใต้วิสัยทัศน์ “แหล่งกำรเรี ย นรู ้ ทำงศิลปวัฒนธรรม
ระดับชำติและสำกล” ซึ่ งเป็ นกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนเสริ มสร้ำงองค์ควำมรู ้ทำงด้ำนต่ำงๆโดยถ่ำยท อด
เรื่ องรำวผ่ำนตำหนักเจ้ำนำยและเรื อนเจ้ำจอมของสวนสุนนั ทำในอดีต สะท้อนออกมำตำมแนวทำงกำรจัด
พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ ควบคู่ไปกับกำรนำเสนอด้วยสื่ อมัลติมีเดียที่หลำกหลำย แบ่งออกเป็ น 2ส่วนจัดแสดง
คือพิพิธภัณฑ์อำคำรสำยสุทธำนภดล ตำหนักพระวิมำดำเธอฯ และแหล่งกำรเรี ยนรู ้ 3 ศิลป์ รัตนโกสิ นทร์
ดังนั้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เห็นสมควรให้มีกำรสร้ำงระบบและกลไกกำรกำรขับเคลื่อน
ควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย ที่มีคุณภำพ และมีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่ อง จนกระทัง่ กิจกรรมดังกล่ำว
กลำยเป็ นแบบแผนและเป็ นที่ ย อมรั บ ร่ ว มกัน ของสมำชิ ก กลุ่ ม เครื อ ข่ ำ ยน ำไปสู่ ก ำรปฏิ บัติ ง ำนของ
มหำวิทยำลัย ทั้งนี้ก็เพื่อก่อให้เกิดควำมรักและภูมิใจในสถำนที่แห่งนี้ และยังเป็ นกำรส่ งเสริ มควำมรู ้ควำม
เข้ำใจด้ำนต่ำงๆ ในแหล่งกำรเรี ยนรู ้ ทำงวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นันทำ แก่ นักเรี ย น
นักศึกษำ และเครื อข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม ให้เข้ำใจถึงภำรกิจหน้ำที่ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็ นหน่วยงำนที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ในกำรปกป้อง ดูแล และรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมธรรมสื บต่อไป
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1.2 โครงสร้ างสานักศิลปะและวัฒนธรรม

1.3 โครงสร้ างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.4 ผลการดาเนินงานด้าน
1.4.1 ตารางแสดงข้ อมูลผลการดาเนินงาน
กลุ่มเครื อข่ าย
2561
1)กลุ่มเครื อข่ำยศิษย์เก่ำ
2)กลุ่มเครื อข่ำยชุมชน
3)กลุ่มเครื อข่ำยสมำคมวิชำชีพ
4)กลุ่มเครื อข่ำยผูป้ ระกอบกำร
5)กลุ่มเครื อข่ำยอื่นๆ ที่มีกำรจัดทำ

2562

2563

2564

รวม

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

1

-

3

-

4

-

3

-

-

-

3

1

-

3

-

4

-

3

-

3

-

-

ข้อตกลงควำมร่ วมมือเป็ นเครื อข่ำย

รวม

หมำยเหตุ(1) จำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่ดำเนินกำรจัดให้กบั กลุ่มเครื อข่ำย
(2) งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรให้กบั กลุ่มเครื อข่ำย
(3) หน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงน้อย 1 เครื อข่ำย
*ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุ ปผลกำรดำเนิ นงำนจำกกรำฟ ผลกำรจัดกิจกรรมกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กับเครื อข่ำย
(ภำยในประเทศ) จำกแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย (ภำยในประเทศ)
ซึ่งข้อมูลผลกำรดำเนินงำนในปี งบประมำณ พ.ศ.2561-2564 สรุ ปได้ดงั นี้
5. กลุ่มเครื อข่ำยอื่นๆที่มีกำรจัดทำข้อตกลงควำมร่ วมมือเป็ นเครื อข่ำยตำมภำรกิจของหน่วยงำน
1) ปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 กิจกรรม งบประมำณ 370,000 บำท
2) ปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 กิจกรรม งบประมำณ 464,395 บำท
3) ปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 กิจกรรม งบประมำณ 196,005.25 บำท
4) ปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 กิจกรรม งบประมำณ 79,350 บำท
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1.4.2 ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
แผนปฏิบัติการด้านการการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ กบั เครื อข่าย (ภายในประเทศ) ประจาปี งบประมาณ
2561-2564
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
1. สนับสนุนกำรให้ 1. ร้อยละของเครื อข่ำย
> 80
100
มีกิจกรรมที่จดั ขึ้นเอื้อ
เครื อข่ำยมีส่วนร่ วมใน ที่มีผลผลิตร่ วมกันและ
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำ
เป็ นประโยชน์ต่อ
งำนพิพิธภัณฑ์ของ
มหำวิทยำลัยตำม
มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย และกำร
ภำรกิจ (กำรผลิต
ประชำสัมพันธ์ขอ้ มูล
บัณฑิต กำรวิจยั
กิจกรรมครบถ้วน รวดเร็ว
บริ กำรวิชำกำร และ
ในวงกว้ำงขึ้น
กำรทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม)
2. พัฒนำหรื อเพิ่ม
2. ร้อยละของเครื อข่ำย
≥80
100
จัดกิจกรรมด้ำน
ควำมร่ วมมือกับ
ควำมร่ วมมือใน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเอื้อ
เครื อข่ำย
ประเทศที่มีกำรจัด
ประโยชน์ต่อกำร
ภำยในประเทศและ
กิจกรรมร่ วมกัน
ประชำสัมพันธ์ และ
ต่ำงประเทศ เพื่อ
พัฒนำงำนพิพิธภัณฑ์
ก่อให้เกิดประโยชน์
ของมหำวิทยำลัยทุกปี
กับมหำวิทยำลัย
3. สนับสนุนกำร
ดำเนินกิจกรรมตำม
ข้อตกลงควำมร่ วมมือ
ของเครื อข่ำย
จำกกำรด ำเนิ น งำนด้ำ นกำรขับ เคลื่ อ นควำมสั ม พัน ธ์ กับ เครื อข่ ำ ย (ภำยในประเทศ) ใน
ปี งบประมำณ 2564 ที่ผ่ำนมำ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำผลกำรดำเนินงำนและข้อเสนอแนะมำ
วิเครำะห์ ทบทวนและปรับปรุ งกระบวนกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อ ดำเนิ นกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำร
ขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย (ภำยในประเทศ) ในปี ถัดไป
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1.5 ข้ อมูลพื้นฐานสานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
แหล่งกำรเรี ยนรู ้ทำงศิลปวัฒนธรรมระดับชำติและสำกล
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1. อนุรักษ์ สื บสำน เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมสู่สำกล
2. ให้บริ กำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสิ นทร์
3. พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสิ นทร์ บนฐำนของผลงำนวิจยั และแหล่งข้อมูล
เครื อข่ำย
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
ทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรม
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
อนุรักษ์ สื บสำน พัฒนำมรดกทำงศิลปวัฒนธรรม
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
1. ทีมงำนเป็ นหัวใจ (Team Working)
2. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งำน (IT Application)
3. สร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรี ยนรู ้ (Enhancement)
4. เชิดชูธรรมำภิบำล (Good Governance)
5. บริ หำรงำนตำมกรอบจรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethical Practice)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
คลังวัฒนธรรมสวนสุนนั ทำ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
กำรบริ กำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
สร้ำงเสริ มคุณภำพกำรให้บริ กำรศิลปวัฒนธรรม
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
พัฒนำแหล่งเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสิ นทร์ให้เป็ นที่รู้จกั ในระดับชำติ และนำนำชำติ
“National and International recognition”
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ส่ วนที่ 2 แผนปฏิบตั ิการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ กบั เครื อข่ าย
(ภายในประเทศ) ระยะ 5 ปี และประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565
2.1 นโยบายด้านการการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ กบั เครื อข่าย (ภายในประเทศ)
มหำวิ ท ยำลัย ฯมุ่ ง ส่ ง เสริ มกำรสร้ ำ งเครื อข่ ำ ยและขับ เคลื่ อ นควำมสั ม พัน ธ์ กั บ เครื อข่ ำ ย
(ภำยในประเทศ) ในทุกภำคส่ วนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยจึงได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ประสำนเครื อข่ ำยภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะผูใ้ ช้บัณฑิ ตเพื่ อกำรมีส่วนร่ วมในกำร
จัดกำรเรี ยนกำรสอนครอบคลุมในทุกกระบวนกำร
2) สร้ำงเครื อข่ำยกับองค์กรภำครัฐและเอกชนในกำรให้บริ กำรวิชำกำร เพื่อแก้ไขปั ญหำและ
พัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง ยัง่ ยืน นำไปสู่ กำรพึ่งพำตนเองได้
3) สนับสนุ นให้มีกำรสร้ำงเครื อข่ำยทำงวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อกำรอนุ รักษ์และเผยแพร่ ท้ งั
ภำยในประเทศและต่ำงปร
2.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ กบั เครื อข่าย
(ภายในประเทศ)
1) สนับสนุนกำรให้เครื อข่ำยและท้องถิ่นมีส่วนร่ วม ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
2) ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกิจกรรมของเครื อข่ำยภำยในประเทศให้มีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำตำม
ภำรกิจ (กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจยั บริ กำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม) เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี
กับมหำวิทยำลัย
3) ส่ งเสริ มให้หน่วยงำนดำเนินกิจกรรมตำมข้อตกลง ควำมร่ วมมือในประเทศอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ กับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่ าเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 สร้ำงควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำยและขยำยกำรยกย่องระดับนำนำชำติ
(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)
2.3.2 เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
2.3.2.1 เครื อข่ำยมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำและเกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั มหำวิทยำลัย
2.3.2.2 มหำวิทยำลัยมีกำรดำเนิ นกำรจัดกิจกรรมควำมร่ วมมือกับเครื อข่ำยในประเทศ
และท้องถิ่น
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2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละของเครื อข่ำยที่มีผลผลิตร่ วมกันและเป็ นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย
2. ร้อยละของเครื อข่ำยควำมร่ วมมือในประเทศที่มีกำรจัดกิจกรรมร่ วมกัน
3. ร้อยละข้อตกลงควำมร่ วมมือในประเทศที่มีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง

> 90
100
> 80

2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ กบั เครื อข่าย
1. เสนอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรปฏิ บ ัติ ง ำนด้ ำ นกำรขับ เคลื่ อ นควำมสั ม พัน ธ์ กั บ เครื อข่ ำ ย
(ภำยในประเทศ) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนั ทำ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2565
2. ทบทวน พิจำรณำ กิจกรรม/โครงกำรของกลุ่มเครื อข่ำย(ภำยในประเทศ) ตำมข้อเสนอแนะผล
กำรดำเนินงำนในปี ที่ผำ่ นมำ พร้อมกำหนดกิจกรรม/โครงกำรในปี งบประมำณ พ.ศ.2565
3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั ค่ำเป้ำหมำยของแผนปฏิบตั ิกำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นนั
ทำ ให้สอดคล้องหรื อเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
4. จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย (ภำยในประเทศ) ระยะ 5 ปี
และประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2565 ของมหำวิทยำลัย และเสนอให้ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำอนุมตั ิ
5. จัดส่งแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย (ภำยในประเทศ) ระยะ 5 ปี
และประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2565 ให้ก องนโยบำยและแผนตรวจสอบ และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตำม
ข้อเสนอแนะ
6. จัดประชุมทบทวนกิจกรรมตำมแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย
(ภำยในประเทศ) ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2564- มีนำคม 2565) ร่ วมกับ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย
7. สรุ ป รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนกำรจัด กิ จ กรรมตำมแผนปฏิ บัติ ก ำรด้ำ นกำรขับ เคลื่ อ น
ควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย (ภำยในประเทศ) ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12
เดือน
8. จัดเก็บหลักฐำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน จัดส่งมหำวิทยำลัยตรวจสอบ
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2.5 แผนปฏิบตั ิการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ กบั เครื อข่ าย (ภายในประเทศ) ระยะ 5 ปี
และประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้ านการขับเคลื่อนความสั มพันธ์ กบั เครื อข่ าย (ภายในประเทศ) ระยะ 5 ปี

95

100

100

100

100

100

> 80

> 80

> 80

> 80

90

95

95

100

2569

95

2568

90

2567

2569

1. ร้อยละของเครื อข่ำยที่
90
มีผลผลิตร่ วมกันและเป็ น
ประโยชน์ต่อ
มหำวิทยำลัย
2. ร้อยละของเครื อข่ำย
100
ควำมร่ วมมือในประเทศที่
มีกำรจัดกิจกรรมร่ วมกัน

กลุ่ม
เป้าหมาย

2566

2568

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2567

กิจกรรม/โครงการ

2566

ระยะเวลาความ
ร่ วมมือ

งบประมาณ (บาท)

2565

เป้าหมายของตัวชี้วัด

2565

ไม่เป็ นทางการ

วัตถุประสงค์ โครงการ

เป็ นทางการ

ชื่ อความร่ วมมือชื่ อ
รายการความร่ วมมือ
(MOU)

รูปแบบ
การทา
MOU
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80,000

80,000

100,000

100,000

1.กลุ่ม
เครื อข่ำย
ทำง
พิพิธภัณฑ์

80,000

✓ 21 มกรำคม
2563 เป็ นต้น
ไป

3. ร้อยละข้อตกลงควำม > 80
ร่ วมมือในประเทศที่มีกำร
จัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
กิจกรรมสนับสนุนกำร 1. ร้อยละของเครื อข่ำยที่
90
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ มีผลผลิตร่ วมกันและเป็ น
ควำมรู้ศิลปวัฒนธรรม ประโยชน์ต่อ
รัตนโกสินทร์ให้กบั
มหำวิทยำลัย

1.กลุ่ม
เครื อข่ำย
ทำง
พิพิธภัณฑ์
2.นักเรี ยน
,นักศึกษำ
และผูท้ ี่
สนใจ

100,000

สำนักศิลปะและ 1. เพื่อกำรเผยแพร่ และ
วัฒนธรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ดำ้ น
มหำวิทยำลัยรำช ศิลปะและวัฒนธรรม
ภัฏเชียงรำย

✓ 29
1. กิจกรรม Muse Pass
พฤศจิกำยน
Season 7-9
2561 – 30
กันยำยน 2565
2. กิจกรรมท่องเที่ยว
ยำมค่ำคืน (Night at the
Museum) ช่วงเดือน
ธันวำคมของทุกปี
3. อัพเดตข้อมูลในเว็บ
เพจ Museum Thailand

80,000

1. เพื่อเผยแพร่ องค์
ควำมรู้และจัดกิจกรรม
ร่ วมกับเครื อข่ำย
2. เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริ ม และพัฒนำ
เครื อข่ำยทำงพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรี ยนรู้ทำง
ศิลปวัฒนธรรม

50,000

2

สำนักงำน
บริ หำรและ
พัฒนำองค์
ควำมรู้ (องค์กำร
มหำชน)

50,000

1

50,000

5. กลุ่มเครื อข่ายอื่นๆที่มีการจัดทาข้อตกลงความร่ วมมือเป็ นเครื อข่ายตามภารกิจของหน่ วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

> 80

> 80

> 80

> 80

90

95

95

100
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1.กลุ่ม
เครื อข่ำย
ทำง
พิพิธภัณฑ์

2569

100

40,000

100

-

100

2568

100

1.กลุ่ม
เครื อข่ำย
ทำง
พิพิธภัณฑ์
2.นักเรี ยน
,นักศึกษำ
และผูท้ ี่
สนใจ

40,000

100

-

95

2567

95

40,000

90

-

1. ร้อยละของเครื อข่ำยที่
90
มีผลผลิตร่ วมกันและเป็ น
ประโยชน์ต่อ
มหำวิทยำลัย
2. ร้อยละของเครื อข่ำย
100
ควำมร่ วมมือในประเทศที่
มีกำรจัดกิจกรรมร่ วมกัน
3. ร้อยละข้อตกลงควำม > 80
ร่ วมมือในประเทศที่มีกำร
จัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
กิจกรรมเผยแพร่
1. ร้อยละของเครื อข่ำยที่
90
นิทรรศกำร และผลงำน มีผลผลิตร่ วมกันและเป็ น
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประโยชน์ต่อ
ทำงออนไลน์ที่
มหำวิทยำลัย

กิจกรรมโครงกำร
ส่งเสริ มกำรท่องเที่ยว
ในประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมโดย
ดำเนินกำรลักษณะ
แพ็กเกจนำเที่ยวให้แก่
ลูกค้ำของบริ ษทั

2566

2.นักเรี ยน
,นักศึกษำ
และผูท้ ี่
สนใจ

40,000

100

-

100

2565

100

40,000

100

-

2569

ไม่เป็ นทางการ

✓ 17 กันยำยน
2562 เป็ นต้น
ไป

กลุ่ม
เป้าหมาย

2. ร้อยละของเครื อข่ำย
100
ควำมร่ วมมือในประเทศที่
มีกำรจัดกิจกรรมร่ วมกัน

นักศึกษำ และบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงรำย

✓ -

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2568

1. เพื่อเผยแพร่ องค์
ควำมรู้ศิลปวัฒนธรรม
ใน Google Art &
Culture

กิจกรรม/โครงการ

2567

Google Asia
Pacific Pte Ltd

ระยะเวลาความ
ร่ วมมือ

งบประมาณ (บาท)

2566

4

บริ ษทั ทัวร์เอื้อง
หลวง จำกัด

ของภูมิภำคซึ่งกันและ
กัน
2. เพื่อเสริ มสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมร่ วมกับ
เครื อข่ำย
1.เพื่อกำรเผยแพร่ องค์
ควำมรู้ซ่ ึงกันและกัน
เพื่อขยำยควำมร่ วมมือ
กับเครื อข่ำย
2.เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมร่ วมกับ
เครื อข่ำย

เป้าหมายของตัวชี้วัด

2565

3

วัตถุประสงค์ โครงการ

เป็ นทางการ

ชื่ อความร่ วมมือชื่ อ
รายการความร่ วมมือ
(MOU)

รูปแบบ
การทา
MOU

ผู้รับผิดชอบ

90

95

95

100

100

100

100

100

1.กลุ่ม
เครื อข่ำย
ทำง
พิพิธภัณฑ์
2.นักเรี ยน
,นักศึกษำ
และผูท้ ี่
สนใจ

* หมายเหตุ รูปแบบการทา MOU
1. เป็ นทางการ หมายถึง ดาเนินการผ่านสภามหาวิทยาลัย
2. ไม่เป็ นทางการ หมายถึง หน่ วยงานดาเนินการเอง ไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัย
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2569

1. ร้อยละของเครื อข่ำยที่
90
มีผลผลิตร่ วมกันและเป็ น
ประโยชน์ต่อ
มหำวิทยำลัย
2. ร้อยละของเครื อข่ำย
100
ควำมร่ วมมือในประเทศที่
มีกำรจัดกิจกรรมร่ วมกัน

100,000

จัดกิจกรรมเผยแพร่
ด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม

2568

2.นักเรี ยน
,นักศึกษำ
และผูท้ ี่
สนใจ
100,000

100

2567

100

100,000

100

2566

100

100,000

2. ร้อยละของเครื อข่ำย
100
ควำมร่ วมมือในประเทศที่
มีกำรจัดกิจกรรมร่ วมกัน

2565

เกี่ยวข้องกับสวนสุนนั
ทำ

100,000

กลุ่ม
เป้าหมาย

2569

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2568

✓ -

กิจกรรม/โครงการ

2567

ไม่เป็ นทางการ

ระยะเวลาความ
ร่ วมมือ

งบประมาณ (บาท)

2566

เซ็นทรัลพัฒนำ

2. เพื่อส่งเสริ มกำรทำนุ
บำรุ งศิลปวัฒนธรรม
และกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีของ
มหำวิทยำลัย
1.เพื่อเผยแพร่ องค์
ควำมรู้ดำ้ นศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. เพื่อสำน
ควำมสัมพันธ์ ขยำย
เครื อข่ำยควำมร่ วมมือ
และจัดกิจกรรมด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ร่ วมกับเครื อข่ำย

เป้าหมายของตัวชี้วัด

2565

5

วัตถุประสงค์ โครงการ

เป็ นทางการ

ชื่ อความร่ วมมือชื่ อ
รายการความร่ วมมือ
(MOU)

รูปแบบ
การทา
MOU

ผู้รับผิดชอบ

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ กบั เครื อข่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565
ระยะเวลาความ
ร่ วมมือ

ไม่เป็ นทางการ

วัตถุประสงค์ โครงการ

เป็ นทางการ

ชื่ อความร่ วมมือชื่ อ
รายการความร่ วมมือ
(MOU)

รูปแบบการทา
MOU

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

90

1.กลุ่ม
เครื อข่ำยทำง
พิพิธภัณฑ์
2.นักเรี ยน
,นักศึกษำ
และผูท้ ี่สนใจ

50,000

ฝ่ ำยอนุรักษ์ พัฒนำ
และทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

1.กลุ่ม
เครื อข่ำยทำง
พิพิธภัณฑ์
2.นักเรี ยน
,นักศึกษำ
และผูท้ ี่สนใจ

50,000

ฝ่ ำยอนุรักษ์ พัฒนำ
และทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

1.กลุ่ม
เครื อข่ำยทำง
พิพิธภัณฑ์

40,000

ฝ่ ำยอนุรักษ์ พัฒนำ
และทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

5. กลุ่มเครื อข่ายอื่นๆที่มีการจัดทาข้อตกลงความร่ วมมือเป็ นเครื อข่ายตามภารกิจของหน่ วยงาน
1 สำนักงำนบริ หำร
และพัฒนำองค์
ควำมรู้ (องค์กำร
มหำชน)

2 สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงรำย

3 บริ ษทั ทัวร์เอื้อง
หลวง จำกัด

1. เพื่อเผยแพร่ องค์ควำมรู้
และจัดกิจกรรมร่ วมกับ
เครื อข่ำย
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริ ม
และพัฒนำเครื อข่ำยทำง
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรี ยนรู้
ทำงศิลปวัฒนธรรม

✓

1. เพื่อกำรเผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ดำ้ นศิลปะ
และวัฒนธรรมของภูมิภำค
ซึ่งกันและกัน
2. เพื่อเสริ มสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมร่ วมกับ
เครื อข่ำย
1.เพื่อกำรเผยแพร่ องค์
ควำมรู้ซ่ ึงกันและกัน เพื่อ

✓

✓

29 พฤศจิกำยน
2561 – 30
กันยำยน 2565

21 มกรำคม
2563 เป็ นต้นไป

-

1. กิจกรรม Muse Pass Season 1 ต.ค. 64 – 30
7-9
ก.ย. 65

1. ร้อยละของเครื อข่ำยที่มี
ผลผลิตร่ วมกันและเป็ น
ประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย

2. กิจกรรมท่องเที่ยวยำมค่ำ
คืน (Night at the Museum)
ช่วงเดือนธันวำคมของทุกปี

ธ.ค. 64

2. ร้อยละของเครื อข่ำยควำม
ร่ วมมือในประเทศที่มีกำร
จัดกิจกรรมร่ วมกัน
3. ร้อยละข้อตกลงควำม
ร่ วมมือในประเทศที่มีกำร
จัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง

จัดโครงกำรเผยแพร่
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
ให้กบั ผูบ้ ริ หำรและนักศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย

ม.ค. – ก.ค. 65

จัดกิจกรรมชมวิถีชิวิตชำววัง
สวนสุนนั ทำ

ธ.ค. 64. – ก.ค. 65
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1. ร้อยละของเครื อข่ำยที่
มีผลผลิตร่ วมกันและเป็ น
ประโยชน์ต่อ
มหำวิทยำลัย
2. ร้อยละของเครื อข่ำย
ควำมร่ วมมือในประเทศที่
มีกำรจัดกิจกรรมร่ วมกัน

1. ร้อยละของเครื อข่ำยที่มี
ผลผลิตร่ วมกันและเป็ น
ประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย

100

> 80

90

100

90

ระยะเวลาความ
ร่ วมมือ

ไม่เป็ นทางการ

วัตถุประสงค์ โครงการ

เป็ นทางการ

ชื่ อความร่ วมมือชื่ อ
รายการความร่ วมมือ
(MOU)

รูปแบบการทา
MOU

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม

ขยำยควำมร่ วมมือกับ
เครื อข่ำย
2.เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่ วมกับ
เครื อข่ำย
4 Google Asia
Pacific Pte Ltd

5 Central อยุธยำ

1. เพื่อเผยแพร่ องค์ควำมรู้
ศิลปวัฒนธรรมใน Google
Art & Culture
2. เพื่อส่งเสริ มกำรทำนุ
บำรุ งศิลปวัฒนธรรม และ
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของ
มหำวิทยำลัย
1.เพื่อเผยแพร่ องค์ควำมรู้
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อสำนควำมสัมพันธ์
ขยำยเครื อข่ำยควำมร่ วมมือ
และจัดกิจกรรมด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรมร่ วมกับ
เครื อข่ำย

✓

✓

17 กันยำยน
2562 เป็ นต้นไป

-

กิจกรรมเผยแพร่ นิทรรศกำร
และผลงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมทำงออนไลน์
ที่เกี่ยวข้องกับสวนสุนนั ทำ

เม.ย – พ.ย. 65

จัดกิจกรรมเผยแพร่ ดำ้ นศิลปะ
และวัฒนธรรม

พ.ย.- ธ.ค. 64

* หมายเหตุ รูปแบบการทา MOU
1. เป็ นทางการ หมายถึง ดาเนินการผ่านสภามหาวิทยาลัย
2. ไม่เป็ นทางการ หมายถึง หน่ วยงานดาเนินการเอง ไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัย
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2. ร้อยละของเครื อข่ำยควำม
ร่ วมมือในประเทศที่มีกำร
จัดกิจกรรมร่ วมกัน
3. ร้อยละข้อตกลงควำม
ร่ วมมือในประเทศที่มีกำร
จัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
1. ร้อยละของเครื อข่ำยที่มี
ผลผลิตร่ วมกันและเป็ น
ประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กลุ่ม
เป้าหมาย

100

2.นักเรี ยน
,นักศึกษำ
และผูท้ ี่สนใจ

> 80

90

2. ร้อยละของเครื อข่ำยควำม
ร่ วมมือในประเทศที่มีกำร
จัดกิจกรรมร่ วมกัน

100

1. ร้อยละของเครื อข่ำยที่มี
ผลผลิตร่ วมกันและเป็ น
ประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย

90

2. ร้อยละของเครื อข่ำยควำม
ร่ วมมือในประเทศที่มีกำร
จัดกิจกรรมร่ วมกัน

100

งบประมาณ
(บาท)

1.กลุ่ม
เครื อข่ำยทำง
พิพิธภัณฑ์
2.นักเรี ยน
,นักศึกษำ
และผูท้ ี่สนใจ

-

1.กลุ่ม
เครื อข่ำยทำง
พิพิธภัณฑ์
2.นักเรี ยน
,นักศึกษำ
และผูท้ ี่สนใจ

100,000

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ ำยอนุรักษ์ พัฒนำ
และทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

ส่ วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
กำรนำแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย (ภำยในประเทศ) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ไปสู่ กำรปฏิบตั ิจำเป็ นต้องให้ควำมสำคัญต่อกำรบริ หำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำร
ประสำนควำมร่ วมมื อในกำรจัดท ำกิ จกรรม/โครงกำร ให้ส ำเร็ จตำมวัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์ และ
เป้ ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีกำรพัฒนำกำรติดตำมประเมินผลกำร
ดำเนิ นงำนตำมแผนอย่ำ งเป็ นระบบ เพื่ อให้เกิ ดผลในทำงปฏิ บตั ิ ไ ด้อย่ำงเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งได้ก ำหนด
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำมรู ้ และควำมเข้ำ ใจร่ ว มกัน ของหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ในเรื่ อ งกำร
ดำเนิ นงำนกิจกรรม/โครงกำรในกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย
(ภำยในประเทศ)
2. เพื่อปรับปรุ งกระบวนกำร และกลไกกำรดำเนิ นงำนขับเคลื่อนกิจกรรมกับเครื อข่ำย
ไปสู่กำรปฏิบตั ิได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
3. เพื่อให้มีกำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กับ
เครื อข่ำย(ภำยในประเทศ) อย่ำงเป็ นระบบ
3.1 แนวทางการนาแผนปฏิ บั ติก ารด้ า นการขับ เคลื่ อนความสั มพันธ์ กับ เครื อข่ า ย (ภายในประเทศ)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่ การปฏิบัติ
เพื่ อให้บ รรลุวตั ถุป ระสงค์ดังกล่ำว จึ งก ำหนดทำงกำรนำแผนปฏิ บัติก ำรด้ำนกำรขับเคลื่ อ น
ควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย (ภำยในประเทศ) ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 ไปสู่ กำรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. สร้ำงควำมเข้ำใจร่ วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กบั
เครื อข่ำย (ภำยในประเทศ) โดยจัดทำแนวทำงกำรสื่ อสำรและประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน
ภำรกิจ เป้ำหมำย และโครงกำร/กิจกรรมให้กบั หน่วยงำน ได้ทรำบถึงบทบำทควำมรับผิดชอบของตนที่จะ
สนับสนุ นกำรดำเนิ นงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กับเครื อข่ำย ให้เกิดผล
ในทำงปฏิบตั ิ
2. ผลัก ดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพบุคลำกรให้ส อดคล้อ งกับ
แนวทำงที่กำหนด
3. ส่ งเสริ มกำรปฏิบตั ิงำนที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่ กำรพิจำรณำกำร
สนับสนุนทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
4. สร้ำงกลไกประสำนงำนภำยในกับหน่ วยงำนให้ขบั เคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมให้มี
ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่ อง และมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ำยทอดควำมรู ้ซ่ ึงกันและ
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กัน โดยอำศัยเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรสื่ อสำร พร้อมจัดทำฐำนข้อมูลให้สำมำรถ
เข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่ำย
5. ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้รับจำกกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน ว่ำ
สำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กับเครื อข่ำย
(ภำยในประเทศ) รวมทั้งสำมำรถประเมินผลได้อย่ำงเป็ นรู ปธรรม
3.2 การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการขั บ เคลื่ อ นความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ย
(ภายในประเทศ) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
กำรติดตำม ประเมินผลเป็ นเครื่ องมือสำคัญที่จะสนับสนุ นให้กำรดำเนิ นงำนของมหำวิทยำลัย
บรรลุเป้ ำ ประสงค์ตำมที่ ก ำหนดไว้ใ นแผนปฏิ บัติก ำรด้ำ นกำรขับ เคลื่ อ นควำมสัมพันธ์กับเครื อ ข่ ำ ย
(ภำยในประเทศ) ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ผูบ้ ริ หำรและผูป้ ฏิบตั ิงำนทรำบถึงควำมสำเร็ จ
หรื อควำมล้มเหลวของกำรดำเนิ นงำน และนำไปสู่ กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรดำเนิ นงำนเพื่อ แก้ไ ข
ปัญหำอุปสรรคให้เหมำะสมเท่ำทันสถำนกำรณ์ และสำมำรถบรรลุผลสำเร็ จตำมเป้ำหมำยได้ โดยจัดทำ
ระบบกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนำองค์ควำมรู ้และเสริ มสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่ องกำรติดตำมประเมินผลและกำหนด
ตัวชี้วดั แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงทักษะในกำรติดตำมประเมินผลและสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์
ร่ วมกันอย่ำงเป็ นรู ปธรรม
2. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรด้ำน
กำรขับเคลื่อนควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
3. ก ำหนดให้ มี ก ำรติ ด ตำมควำมก้ำ วหน้ำ ของแผนปฏิ บัติ ก ำรด้ำ นกำรขับ เคลื่ อ น
ควำมสัมพันธ์กบั เครื อข่ำย ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผรู ้ ับผิดชอบในแต่ละโครงกำร/กิจกรรมทำกำรวิเครำะห์
ผลกำรดำเนินงำน เพื่อนำไปสู่กำรตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หำร
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ภาคผนวก
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คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนปฏิบัติงานด้ านการขับเคลื่อนความสั มพันธ์ กบั เครื อข่ าย
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รายงานการประชุมที่เกีย่ วข้ องกับ
การจัดทาแผนปฏิบัติงานด้ านการขับเคลื่อนความสั มพันธ์ กบั เครื อข่ าย
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ภาพกิจกรรมที่เกีย่ วข้ องกับ
การจัดทาแผนปฏิบัติงานด้ านการขับเคลื่อนความสั มพันธ์ กบั เครื อข่ าย
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แผนปฏิบัติงานด้ านการขับเคลื่อนความสั มพันธ์ กบั เครื อข่ าย
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