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ค าน า 

 
 

     การจัดท าแผนปฏิบัติการ งานวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปี 2561 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้งานวิเทศสัมพันธ์มีทิศทางในการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตลอดถึงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ รวมถึงกลยุทธ์วิธีการเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน และใช้เป็นคู่มือในการก ากับการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของ                       
งานวิเทศสัมพันธ์ นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการฉบับนี้ยังใช้เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงาน และการพัฒนาหน่วยงานของบุคลากรใน
องค์กร ซึ่งภารกิจดังกล่าวนั้น ใช้เป็นแผนส าหรับการปฏิบัติราชการในระยะ 1 ปี ซ่ึงในการขับเคลื่อนงานวิเทศสัมพันธ์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัย
พลังและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานร่วมกันในการบริหารจัดการและแปลงแผนปฏิบัติการฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป  

     ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการนี้ อีกทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ท าให้แผนปฏิบัติการนี้ส าเร็จเพ่ือจะมุ่งสู่การ
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ งานวิเทศสัมพันธ์จะด าเนินการตามแผนด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาลให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 

 

งานวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า 1 
สารบัญ 2 
 ส่วนที 1 ข้อมูลทั่วไป 3 
 โครงสร้าง 4 
 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร  5 
 เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 6 
 แผนที่ยุทธศาสตร์ 7 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 
 แผนงานที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม

รูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9 

 แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 10 
 ส่วนที 2 แผนด าเนินโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 11 
 สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม (กนผ. 01) 12 
 แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม (กนผ. 02) 13 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ          14 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
งานวิเทศสัมพันธ์ 

 
ปรัชญา (Philosophy) : สร้างพันธมิตร ประสานกิจกรรมความร่วมมือ สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา และมีความเป็นนานาชาติอย่างผสมกลมกลืน 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) : มุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
 
พันธกิจ (Mission) :   

1. การแสวงหาความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ทางด้านวิชาการ การวิจัย ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

2. การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในต่างประเทศ ทางด้านวิชาการ การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม  
3. การสนับสนุนและร่วมพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาค และระดับสากล รวมถึงรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน 
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศและเอกสารสิ่งพิมพ์ให้มีความเป็นสากล เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรในต่างประเทศ 
5. การบริหารจัดการองค์กร ด้วยหลักการบริหารราชการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
เป้าประสงค ์(Goals) :   

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
2. เพ่ือประสานกิจกรรมความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเข้มแข็ง ในความสัมพันธ์กับเครือข่ายในต่างประเทศ 

3. เพ่ือบริหารจัดการองค์กรเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาลด้วยหลักการบริหารราชการที่ดี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงสร้างงานวิเทศสัมพันธ์ 
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ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร งานวิเทศสัมพันธ์ 

 
 
  นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล     ที่ปรึกษางานวิเทศสัมพันธ์ 
 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์   รองอธิการบดี 
2.  อาจารย์ ดร.โรจนันท์  ทรงอยู่     หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
3.  ว่าที่ร.ต.หญิงณหทัย  กระแสเสน    นักวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายบริหารและจัดการความร่วมมือนานาชาติ) 
4.  นางสาวพิมพ์ชนก  ชูดวง     นักวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายอ านวยบริการและพิธีการต่างประเทศ) 
5.  นายณัฐวุฒิ  วันเชียง      นักวิเทศสัมพันธ์ (ฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ) 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1.  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 

 

มีจ านวนมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มี
ชื่อเสียงเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 20 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

2.  เพ่ือประสานกิจกรรมความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเข้มแข็ง 
ในความสัมพันธ์กับเครือข่ายในต่างประเทศ 

 

อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ด า เนิน โครงการต่ า ง  ๆ  ของคณะ                     
ร้อยละ 90 

- คณะต่าง ๆ 
- งานวิเทศสัมพันธ์ 

3.  เพ่ือบริหารจัดการองค์กรเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาลด้วยหลักการบริหารราชการที่ดี ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

บุคลากรของหน่วยงานมีระดับความพึง
พอใจมากที่สุดต่อการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานร้อยละ 80 

งานวิเทศสัมพันธ์ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) งานวิเทศสัมพันธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลกัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 กลยุทธ์ 1.4  สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ 5.2  ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบต่อสังคม และได้มาตรฐานสากล 
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แผนงานที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชา
รัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
1.4 สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบประชารัฐ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

1.4.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนใน
อาเซียน+3+I 

1.4.2.1 จ านวนเครือข่าย
ร่วมมือกับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในอาเซียน+3+I 
และมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

5 
เครือข่าย 

1. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายพันธมิตร 

2. โครงการแสวงหาพันธมิตรและ
ความร่วมมือระดับนานาชาติ 

3. โครงการศึกษาดูงานภาษาและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม 

 

 

 

 

 

●งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

●งานวิเทศ
สัมพันธ์  
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แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.2. ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการ
ฝึกอบรม และพัฒนาที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติ การ
เสริมสร้าง ธรรมาภิบาล
และเป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม  
และได้มาตรฐานสากล 

5.2.2 โครงการเสริมสร้าง               
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีการเบิกจ่ายให้
เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ถูกต้องตามระเบียบ 
 
 

5.2.2.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตาม
แผนที่ก าหนด 
 

ร้อยละ 90 1. โครงการบริหาร
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
 

●งานวิเทศสัมพันธ์ ผู้อ านวยการ 
กองนโยบายและแผน 
 

5.2.6 โครงการจัดประชุม
เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
 

5.2.6.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 

ร้อยละ  
100 

1. โครงการจัดประชุม
เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

●งานวิเทศสัมพันธ์  
 

 ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 ทุกหน่วยงาน 
 ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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ส่วนที่ 2 
แผนด าเนินโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ตัวชี้วัด 1.4.2.1 จ านวนเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอาเซียน+3+I และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
  ผู้รับผิดชอบ: ทุกคณะ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ศูนย์สระแก้ว งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 ผู้รายงาน: งานวิเทศสัมพันธ์ 
 

ตารางจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงาน 

 
 
 

คณะ 
วิเทศสัมพันธ์  

ประเภทรายจ่าย : งบด าเนินงาน 
งบรายได้ งบแผ่นดิน 

คณะวิทยาการจัดการ 300,000  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200,000 12,000 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 100,000  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 110,000 20,000 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 85,000  
ศูนย์สระแก้ว 30,000 50,000 

รวมทั้งสิ้น 825,000 82,000 

หน่วยงาน 
งบรายได้  

ประเภทรายจ่าย : งบด าเนินงาน (กศ.ปช.) 
งานวิเทศสัมพันธ์ 521,100 

รวมทั้งสิ้น 521,100 
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