
 

 

ค ำน ำ 
 
 

     การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 งานวิเทศสัมพันธ์นี้ จัดท าข้ึนเพื่อให้งานวิเทศสัมพันธ์มีทิศทางในการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจตลอด
ถึงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ รวมถึงกลยุทธ์วิธีการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน และใช้เป็นคู่มือในการก ากับการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของงานวิเทศ
สัมพันธ์นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการฉบับนี้ยังใช้เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงาน และการพัฒนาหน่วยงานของบุคลากรในองค์กร 
ซึ่งภารกิจดังกล่าวนั้น ใช้เป็นแผนส าหรับการปฏิบตัิราชการในระยะ 1 ปี ซึ่งในการขับเคลื่อนงานวิเทศสัมพันธ์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยพลัง
และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานร่วมกันในการบริหารจัดการและแปลงแผนปฏิบัติการฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป อย่างไรก็ตามการจัดท า
แผนปฏิบัติการงานวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  

     ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการนี้ อีกทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ท าให้แผนปฏิบัติการนี้ส าเร็จเพื่อจะมุ่งสู่
การด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ งานวิเทศสัมพันธ์จะด าเนินการตามแผนด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาลให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 

 

 

งานวิเทศสมัพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
งำนวิเทศสัมพันธ ์

 
ปรัชญำ (Philosophy) : สร้างพันธมิตร ประสานกจิกรรมความร่วมมือ สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา และมีความเป็นนานาชาติอย่างผสมกลมกลืน 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) : มุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับในระดบันานาชาติ  
 
พันธกิจ (Mission) :   

1. การแสวงหาความร่วมมอืจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทางด้านวิชาการ การวิจัย ศิลปะ
และวัฒนธรรม  

2. การสง่เสรมิและพัฒนากจิกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัเครือข่ายในต่างประเทศ ทางด้านวิชาการ การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม  
3. การสนบัสนุนและร่วมพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดบัภูมิภาค และระดับสากล รวมถึงรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน 
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและเอกสารสิ่งพมิพ์ใหม้ีความเปน็สากล เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรในต่างประเทศ 
5. การบริหารจัดการองค์กร ด้วยหลักการบริหารราชการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 
เป้ำประสงค์ (Goals) :   

1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
2. เพื่อประสานกิจกรรมความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาความเข้มแข็ง ในความสัมพันธ์กบัเครือข่ายในต่างประเทศ 

3. เพื่อบริหารจัดการองค์กรเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาลด้วยหลักการบริหารราชการที่ดี ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
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โครงสร้ำง 

งำนวิเทศสัมพันธ์ 
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ผูบ้ริหำร อำจำรย์ และบคุลำกร งำนวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
    นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล     ที่ปรกึษางานวิเทศสัมพันธ์ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์   รองอธิการบด ี
2. อาจารย์ ดร.โรจนันท์  ทรงอยู ่     หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
3. ว่าที่ร.ต.หญิงณหทัย  กระแสเสน    นักวิเทศสมัพันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ชูดวง     นักวิเทศสมัพันธ์ (ฝ่ายอ านวยการ) 
5. นายณัฐวุฒิ  วันเชียง      นักวิเทศสมัพันธ์ (ฝ่ายพฒันาสื่อฯ) 
6. นางสาววิลันดา  ขจรภัย     นักวิเทศสมัพันธ์ (ฝ่ายพฒันาสื่อฯ) 

 
 
    *หมายเลข 6 สังกัดศูนย์กทม. มีค าสัง่ช่วยราชการทีป่ทุมธานี 
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เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำร 

เป้ำประสงคแ์ละตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รบัผดิชอบ 
1.  เพื่อสร้างเครอืข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของบรบิทโลก 
 

 

มีจ านวนมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มี
ช่ือเสียงเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 20 

งานวิเทศสมัพันธ์ 

2.  เพื่อประสานกจิกรรมความร่วมมืออย่างต่อเนือ่ง และเปน็ประโยชน์ต่อการพฒันาความเข้มแข็ง 
ในความสัมพันธ์กับเครือข่ายในต่างประเทศ 

 

อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ของคณะ
ร้อยละ 90 

- คณะต่าง ๆ 
- งานวิเทศสัมพันธ์ 

3.  เพื่อบรหิารจัดการองค์กรเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาลดว้ยหลักการบริหารราชการที่ดี ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 

บุคลากรของหน่วยงานมีระดับความ
พึงพอใจมากที่ สุดต่อการบริหาร
จัดการของหน่วยงานร้อยละ 80 

งานวิเทศสมัพันธ์ 



 

 

แผนท่ียุทธศำสตร์ (Strategy Map) งำนวิเทศสัมพันธ์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
งำนวิเทศสัมพันธ์ 

 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและคณุภำพบณัฑติ 

 กลยุทธ์ 1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรบริหำรกำรพฒันำมหำวิทยำลยัเพือ่ควำมเป็นเลิศสู่สำกล 

 กลยุทธ ์5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
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แผนงำนที่ 1 กำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนและคณุภำพบณัฑติ 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน 
1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน 
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

1.5.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน ใน
อาเซียน+3+C+I  

1.5.2.1 จ านวน
เครือข่ายความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน ใน
อาเซียน+3+C+I และมี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

10 
เครือข่าย 

1. โครงการแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือ
ระดับนานาชาติ 

2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในเครือข่ายพันธมิตร 

3. โครงการศึกษาดูงานภาษาและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
เวียดนาม 

4. โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือด้านการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตร และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจ ในประเทศ
อินเดีย 

5. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน              
ไทย- อินโดนีเซีย และประเทศในกลุ่มอาเซียน 

6. โครงการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก 
University of Management and 
Economics (UME), Cambodia 

7. โครงการ สานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมมือใน
อาเซียน+3+C+I 

8. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินนานาชาติ 
 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 
 

หน่วยงาน 

วิเทศสัมพันธ์  
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แผนงำนที่ 5 กำรบริหำรกำรพฒันำมหำวิทยำลัยเพือ่ควำมเปน็เลศิสู่สำกล 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รำยงำน 
5.2. ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรม และพฒันาที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติ การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
และเป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.2 โครงการเสริมสร้าง           
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

5.2.2.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตาม
แผนการบริหาร
ส านักงาน  
 

ร้อยละ 90 1. โครงการบริหารส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
 

 งานวิเทศสัมพันธ์  ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 กองนโยบายและแผน 
 กองกลาง  
 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 ส านักมาตรฐานและ
การจัดการศึกษา 
 งานตรวจสอบภายใน 

5.2.6 โครงการจัดประชุม
เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

5.2.6.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
 

ร้อยละ  
100 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิเทศสัมพันธ์ 

 งานวิเทศสัมพันธ์ 
 

 ทุกหน่วยงาน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 2 
แผนด ำเนินโครงกำร 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
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