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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของแผนกลยุทธ์
สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงำนภำยในที่มีฐำนะเทียบเท่ำกองที่มีกำรบริหำรงำนอยู่
ภำยใต้กำรกำกับดูแลของมหำวิทยำลัย ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อำคำรรำชภัฏ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงำนวิเทศ
สัมพันธ์เป็นหน่วยงำนสนับสนุนมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ด้ำนวิเทศสัมพันธ์ สนับสนุนกำรสร้ำง
เครือข่ำย ควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ กำรวำงแผนกลยุทธ์ของ
สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์เป็นกระบวนกำรตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทำงในอนำคตของหน่วยงำนเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวนโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดสภำพกำรณ์ในอนำคต
ที่ต้องบรรลุ และกำหนดแนวทำงในกำรบรรลุบนพื้นฐำนข้อมูลที่รอบด้ำนอย่ำงเป็นระบบ ดังนั้น
สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ในระยะเวลำ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปี
พ.ศ. 2563
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์
1.2.1 เพื่อกำหนดทิศทำงที่ชัดเจนในกำรบริหำรงำนของสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฎเชียงใหม่ ที่สำมำรถนำมำปฏิบัติได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
1.2.2 เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในกำรวำงแผนและกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน
วิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่
1.3 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
1.3.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ 1 เรื่อง “ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำสำนักงำน
วิเทศสัมพันธ์”เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2558 ณ ห้องเอื้องแววมยุรำ ชั้น 2 อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระ
เกียรติ ประกอบด้วยผู้บริหำรและบุคลำกรสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ได้เชิญผู้บริหำรในกำรประชุม
เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 –
2563) และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรครั้งที่ 2 เรื่อง “ทบทวนแผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำสำนักงำน
วิเทศสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2559 ณ โรงแรมชเลรำญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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1.3.2 จัดประชุมพิจำรณำจัดทำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ซึ่งประกอบด้วย
1.3.2.1 กำรประเมินสภำพกำรณ์ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
1.3.2.2 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
1.3.2.3 ค่ำนิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
1.3.2.4 ยุทธศำสตร์
1.3.2.5 เป้ำประสงค์
1.3.2.6 กลยุทธ์
1.3.2.7 ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
1.3.2.8 เป้ำหมำยของตัวชี้วัดในระยะเวลำ 5 ปี
1.3.2.9 โครงกำร/กิจกรรม
1.3.2.10 ผู้รับผิดชอบ
1.3.3 นำ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2559 – 2563) ให้ผู้บริหำรตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
1.3.4 สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้บริหำร
1.3.5 นำเสนอ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) เสนอต่อผู้บริหำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
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บทที่ 2
กำรประเมินสภำพกำรณ์ปัจจุบันของสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
กำรประเมินสภำพกำรณ์ของสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ที่ใช้ในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ สำนักงำน
วิเทศสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) เป็นกำรประเมินสภำพกำรณ์ปัจจุบันทีส่ ำนักงำนวิเทศ
สัมพันธ์ใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนำสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ โดยได้จัดให้มีกำร
ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อกำรพัฒนำสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์”ครั้ง
ที่ 1 ในระหว่ำงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2558 โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุ มสัมมนำ จำนวนทั้งสิ้น 6 คน
ประกอบด้วย รองอธิกำรบดี ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ และบุคลำกรสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม สั ม มนำเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรได้ ใ ห้ ค วำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภำพกำรณ์ ปั จ จุ บั น ของ
มหำวิทยำลัยและสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์เพื่อนำไปใช้ประกอบในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงำน
วิเทศสัมพันธ์ต่อไป
กำรประเมินสภำพกำรณ์ของสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์เป็นกำรศึกษำผลกระทบใน 2 ด้ำน คือ
ด้ำนที่ 1 ผลกระทบจำกสิ่งแวดล้อมภำยนอก
ด้ำนที่ 2 ผลกระทบจำกสิ่งแวดล้อมภำยใน
ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
2.1 ผลกระทบจำกสิ่งแวดล้อมภำยนอก
ด้ว ยสภำพแวดล้ อมภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินกำรภำรกิจของสำนักงำนวิเทศ
สัมพันธ์ ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้ำนสังคม
ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ
ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้ำนกฎหมำย
ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี
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ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้ำนสังคม
2.1.1.1 ประเด็นโอกำสทำงด้ำนสังคม
1) ปัจจุบันสังคมได้ให้ควำมสำคัญกับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร
ที่ทันสมัยและรวดเร็ว รวมถึงช่องทำงกำรสื่อสำรในสังคมมีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น ทำให้เพิ่ม ช่อง
ทำงกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ของสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ
2.1.2.1 ประเด็นโอกำสทำงด้ำนเศรษฐกิจ
1) กำรขยำยตัว ทำงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเนื่องประเทศในกลุ่มอำเซียนได้
ประกำศเป็ น ประชำคมแห่ ง อำเซี ย น (ASEAN) ท ำให้ นั ก ศึ ก ษำต่ ำ งชำติ ส นใจจะเข้ ำ มำศึ ก ษำที่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่มำกขึ้น
2) กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำตำมระบบเศรษฐกิจโลกทำให้มีกำรแข่งขันกัน
สูงในกลุ่มธุรกิจต่ำง ๆ รวมถึงธุรกิจกำรบินที่มีกำรแข่งขันกันสูงขึ้นทำให้มีกำรใช้กลยุทธ์ด้ำนรำคำเพื่อ
เพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำด กำรเดินทำงโดยเครื่องบินจึงมีค่ำใช้จ่ำยถูกขึ้น เอื้ออำนวยให้นักศึกษำต่ำงชำติ
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเดินทำงมำประเทศไทย รวมถึงนักศึกษำไทยและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
เดินทำงไปแลกเปลี่ยน ณ ต่ำงประเทศได้โดยมีค่ำใช้จ่ำยที่ถูกลง
2.1.2.2 ประเด็นอุปสรรคทำงด้ำนเศรษฐกิจ
1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำแลกเปลี่ยนต่ำงประเทศรวมทั้งค่ำครองชีพใน
ต่ำงประเทศอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับมำตรฐำนค่ำครองชีพในประเทศไทย ทำให้เป็นข้อจำกัด
นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้ำนกำรเมือง
2.1.3.1 ประเด็นโอกำสทำงด้ำนกำรเมือง
1) นโยบำยทำงด้ำนกำรศึกษำของรัฐที่สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
เตรียมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ทำให้เพิ่มโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ระหว่ำงประเทศมำกขึ้น
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2.1.3.2 ประเด็นอุปสรรคทำงด้ำนกำรเมือง
1) ควำมไม่ เ สถี ย รภำพทำงกำรเมื อ งของประเทศไทยที่ ผ่ ำ นมำท ำให้
สถำบันต่ำงประเทศขำดควำมเชื่อมั่นในด้ำนควำมปลอดภัยอันอำจเกิดขึ้น ดังนั้นอำจเป็นข้อจำกัดใน
กำรสนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเดินทำงมำแลกเปลี่ยนหรือศึกษำในประเทศไทย
ปัจจัยที่ 4 ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี
2.1.4.1 ประเด็นโอกำสทำงด้ำนเทคโนโลยี
1) กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนโซเชียลมีเดีย ระหว่ำงนำนำชำติมี
ช่องทำงรวดเร็วมำกขึ้น ทำให้มีกำรรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่กับสถำบันต่ำงประเทศมำกยิ่งขึ้น
2.2 ผลกระทบจำกสิ่งแวดล้อมภำยใน
ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้ำนบุคลำกร
ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้ำนทรัพยำกร
ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำร
ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้ำนบุคลกำร
2.2.1.1 จุดแข็งด้ำนบุคลำกร
1) บุคลำกรสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์มีทัศนคติที่ดีต่องำน มีควำมทุ่มเท ใส่
ใจในกำรทำงำนอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ
2) บุคลำกรสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนวิเทศสัมพันธ์
ทำให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบได้
3) บุคลำกรสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์มีทักษะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
4) บุ คลำกรมีควำมสำมัคคีในองค์กรมีกำรช่ว ยเหลือเกื้อกูล กันในกำร
ทำงำนเป็นทีมร่วมกัน
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2.2.1.2 จุดอ่อนด้ำนบุคลำกร
1) บุ คลำกรยั งขำดทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศในกำร
ประสำนงำนอย่ำงเป็นทำงกำรหรือในเชิงวิชำกำร
ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้ำนทรัพยำกร
2.2.2.1 จุดอ่อนด้ำนทรัพยำกร
1) สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ยังขำดห้องประชุมในกำรหำรือร่วมกันเพื่อ
วำงแผนพัฒนำงำนและแก้ไขปัญหำร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) สำนักงำนมีข้อจำกัดในกำรจัดตั้งให้มีกองทุนในกำรบริหำรจัดกำร
สำนักงำนทำให้เป็นอุปสรรคในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพ
3) ส ำนั ก งำนยั ง ขำดอุ ป กรณ์ ที่ จ ำเป็ น ในกำรปฏิ บั ติ ง ำน อุ ป กรณ์
สำนักงำนที่มีอยู่บำงส่วนมีอำยุกำรใช้งำนมำนำน
ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้ำนกำรจัดกำร
2.2.3.1 จุดแข็งด้ำนกำรจัดกำร
1) มีผู้บริหำรที่มีอยู่ในสำยวิชำกำรกำรบริหำรสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ทำ
ให้กำรดำเนินงำนตำมภำระงำนของส่วนต่ำงๆ ของสำนักงำนเป็นระบบและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2.2.3.1 จุดอ่อนด้ำนกำรจัดกำร
1) กำรจัดกำรฐำนข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษำและอำจำรย์ชำวต่ำงชำติที่
เดินทำงมำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และนักศึกษำและอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่
ที่เดินทำงไปสถำบันต่ำงประเทศ ยังอยู่ในระหว่ำงกำรจัดกำรให้เป็นระบบฐำนข้อมูลเดียวกัน
จำกผลกำรศึกษำวิเครำะห์บริบทของสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์และวิเครำะห์สภำพแวดล้ อม
(SWOT Analysis) สำมำรถกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้
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2.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ในแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 –
2563)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรต่ำงประเทศให้
เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและบุคลำกร เพื่อให้มีทักษะกำร
สื่อสำรข้ำมวัฒนธรรมที่เอื้ออำนวยให้สำมำรถประกอบอำชีพทั้ง
ในระดับภูมิภำคอำเซียนและนำนำชำติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีบริบทที่เอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำ
นำนำชำติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำระบบกำรให้บริกำรของสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภำพ
2.4 กำรกำหนดเป้ำประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทศำสตร์ (Strategic Issues)
1. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรต่ำงประเทศให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืน
2. พัฒนำกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและบุคลำกร
เพื่อให้มีทักษะกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรมที่
เอื้ออำนวยให้สำมำรถประกอบอำชีพทั้งใน
ระดับภูมิภำคอำเซียนและนำนำชำติ

เป้ำประสงค์ (Goals)
1.1 เพื่อเพิ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลัย/สถำบันต่ำงประเทศ
2.1 นักศึกษำบุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้จำกกำร/
แลกเปลี่ยนและมีทักษะกำรสื่อสำรข้ำม
วัฒนธรรม มีควำมพร้อมสำหรับกำรประกอบ
อำชีพในอนำคต

3. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีบริบทที่เอื้อต่อกำร
จัดกำรศึกษำนำนำชำติ
4. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรของสำนักงำน
วิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภำพ

3.1 มหำวิทยำลัยมีบริบทและกิจกรรมที่
เอื้ออำนวยต่อกำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติ
4.1 มีบุคลำกรที่พัฒนำเรียนรู้อยู่ตลอดเวลำ
4.2 เพื่อพัฒนำสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ให้เป็น
หน่วยงำนที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
สำมำรถดำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
4.3 มีองค์ควำมรู้จำกกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำน
วิเทศสัมพันธ์
4.4 ควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนลดน้อยลง
4.5 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
หน่วยงำน
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ประเด็นยุทศำสตร์ (Strategic Issues)

เป้ำประสงค์ (Goals)
4.6 บริหำรจัดกำรหน่วยงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4.7 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน
ให้มีประสิทธิภำพ
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2.5 ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่กับประเด็นยุทธศำสตร์ของ
สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
ประเด็นยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ประเด็นยุทธศำสตร์สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศำสตร์ที่ 1 :
พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำ
ระดับประเทศในกำรผลิตและพัฒนำครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทำงกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 :
สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำร
ต่ำงประเทศให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :
ผลิตบัณฑิตและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคณ
ุ ภำพ
และมำตรฐำนวิชำชีพ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :
พัฒนำกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและบุคลำกร เพื่อให้มี
ทักษะกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรมทีเ่ อื้ออำนวยให้สำมำรถ
ประกอบอำชีพทั้งในระดับภูมภิ ำคอำเซียนและ
นำนำชำติ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 :
พัฒนำงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนตลอดจนส่งเสริมและสืบ
สำรโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 :
พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ทำงด้ำน
ภำษำ ศิลปวัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์ที่ 5 :
พัฒนำและส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
สมดุลและยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 :
พัฒนำพื้นที่ของมหำวิทยำลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็น
มหำวิทยำลัยที่มีคณ
ุ ภำพ และเป็นแหล่งพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 7 :
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยให้มี
ประสิทธิภำพ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 :
พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีบริบทที่เอือ้ ต่อกำรจัดกำรศึกษำ
นำนำชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 :
พัฒนำระบบกำรให้บริกำรของสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ให้
มีประสิทธิภำพ
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บทที่ 3
สำระสำคัญของกลยุทธ์สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้
3.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
ภำยในปี 2562 ส ำนั กงำนวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นหน่ว ยงำนบริกำรเชิงรุกด้ำนกำร
แลกเปลี่ยนนักศึกษำและบุคลำกรสู่ควำมเป็นสำกล
3.1.2 พันธกิจ (Missions)
1. ยกระดับด้ำนกำรประสำนงำนในกิจกำรต่ำงประเทศให้กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่
2. เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมสัมพันธ์ รวมถึงสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่กับมหำวิทยำลัยและสถำบันต่ำงประเทศ
3. สนั บ สนุ น กำรแลกเปลี่ ยนนักศึกษำและบุคลำกรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่กับมหำวิทยำลัยและสถำบันต่ำงประเทศ
4. สนั บ สนุ น ผลั ก ดั น และเอื้ อ อ ำนวยให้ เ กิ ด บริ บ ทควำมเป็ น นำนำชำติ ใ ห้ กั บ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
3.1.3 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
1. เพื่อให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ก้ำวสู่ควำมเป็นนำนำชำติ
2. เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมร่ ว มมื อ ในเชิ ง ลึ ก ระหว่ ำ งมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ กั บ
มหำวิทยำลัย/สถำบันต่ำงประเทศ
3. เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำรและกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ/บุคลำกร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่กับมหำวิทยำลัย/สถำบันต่ำงประเทศ
4. เพื่อให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่มีบริบทที่เอื้ออำนวยต่อกำรจัดกำรศึกษำ
นำนำชำติ
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3.2 อัตลักษณ์ (Identity)
ศูนย์กลำงกำรประสำนงำนด้ำนกิจกำรต่ำงประเทศ
3.3 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
หน่วยงำนเพื่อส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนด้ำนกำรต่ำงประเทศ
3.4 ค่ำนิยมร่วม (Core value)
เสียสละ อดทน กระตือรือร้น
3.5 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
สร้ำงสรรค์ มุ่งมั่น ร่วมมือกันเพื่อควำมเป็นเลิศ

บทที่ 4
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์สานักงานวิเทศสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการต่างประเทศให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.2 จานวนคณะที่เดินทางมา
เยือนมหาวิทยาลัย

59

60

61

62

63

แห่ง
(MOU)

7

2

2

2

2

2

คณะ

42

30

30

30

30

30

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
1. ยกระดับ
ความสัมพันธ์ใน
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการความร่วมมือ นิดา พรินทรากุล
กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน
นานาชาติ : การ
ดาเนินการสร้างและ
กระชับความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายความร่วมมือ
2. โครงการความร่วมมือ นิดา พรินทรากุล
กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน
นานาชาติ: การต้อนรับ
และจัดซื้อของที่ระลึก
สาหรับแขกชาว
ต่างประเทศ
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1. เพื่อเพิ่มเครือข่าย 1.1 จานวนมหาวิทยาลัย
ความร่วมมือระหว่าง ต่างประเทศทีม่ ีการลงนาม
มหาวิทยาลัย/
ความร่วมมือ
สถาบันต่างประเทศ

ข้อมูล
พื้นฐาน
58

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เพื่อให้มีทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่เอื้ออานวยให้สามารถประกอบอาชีพทั้งในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ
เป้าประสงค์

1.1 จานวนนักศึกษาที่
เดินทางไปแลกเปลีย่ น
ต่างประเทศ

หน่วยนับ
คน

213

ค่าเป้าหมาย
59

60

61

กลยุทธ์
62

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

63

180 180 180 180 180 1. สร้างสรรค์และพัฒนา
กิจกรรมการแลกเปลีย่ น
นักศึกษา/บุคลากรกับ
ต่างประเทศ

1. โครงการความร่วมมือ นิดา พรินทรากุล
กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน
นานาชาติ: แลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัย
นานาชาติ
2. โครงการแลกเปลีย่ น
ลวัณรัตน์ บูทะ
นักศึกษา Passage to
ASEAN
3. โครงการพัฒนา
ลักษิกา อาจวิจิตร
นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านภาษา
อารบิกและตะวันออก
กลางศึกษาตามความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่กับ O6U

แผนกลยุทธ์สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563)

1. นักศึกษา/
บุคลากรเกิดการ
เรียนรูจ้ ากการ
แลกเปลีย่ นและมี
ทักษะการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม มี
ความพร้อมสาหรับ
การประกอบอาชีพ
ในอนาคต

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
พื้นฐาน
58

13

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
หน่วยนับ พื้นฐาน
58
คน

263

1.3 จานวนอาจารย์/
บุคลากร ที่เดินทางไป
ที่เดินทางไปสอน/
แลกเปลีย่ น
ต่างประเทศ

คน

5

59

60

61

กลยุทธ์
62

5

5

5

ผู้รับผิดชอบ

63

180 180 180 180 180

5

แผนงาน/โครงการ

5

4. โครงการทุน
พระราชทานกัมพูชาตาม
พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
5. โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์กับมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ : แลกเปลี่ยน
อาจารย์กับมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ
2. กิจกรรมเสริม
6. โครงการแข่งขันกีฬา
หลักสูตรให้กับนักศึกษา และวัฒนธรรมนานาชาติ
ต่างชาติ
มรภ.ภาคเหนือตอนบน
7. โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาและเทศกาลอาหาร
วัฒนธรรมนานาชาติของ

ลักษิกา อาจวิจิตร

นิดา พรินทรากุล
ลักษิกา อาจวิจิตร

มนัญชา วงศ์อ้าย

มนัญชา วงศ์อ้าย

แผนกลยุทธ์สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563)

1.2 จานวนนักศึกษา
ต่างชาติที่มาศึกษา/
แลกเปลีย่ น ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

ค่าเป้าหมาย

14

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
หน่วยนับ พื้นฐาน
58

ค่าเป้าหมาย
59

60

61

กลยุทธ์
62

แผนงานโครงการ/

ผู้รับผิดชอบ

63

แผนกลยุทธ์สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563)

มร.ชม.กับมหาวิทยาลัยใน
จ.เชียงใหม่
8. โครงการส่งเสริมและ
มนัญชา วงศ์อ้าย
สนับสนุนกิจกรรมของ
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
และนักศึกษาต่างชาติ : การ
จัดทัศนศึกษาสาหรับ
นักศึกษาตามโครงการ
แลกเปลี่ยนจาก Guangxi U.
for Nationalities
9. โครงการส่งเสริมและ
มนัญชา วงศ์อ้าย
สนับสนุนกิจกรรมของ
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
และนักศึกษาต่างชาติ : การ
จัดทัศนศึกษาสาหรับ
นักศึกษาตามโครงการ
แลกเปลี่ยนจาก Yunnan
Normal University
Business School
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีบริบทที่เอื้อต่อการจัดการศึกษานานาชาติ
เป้าประสงค์

1.1 จานวนกิจกรรม
ส่งเสริมการ
แลกเปลีย่ นระหว่าง
นักศึกษาไทยกับ
ต่างชาติ

1.2 การบริการ
สารสนเทศ
1.2.1 การพัฒนา
เว็บไซต์
1.2.2 หนังสือ/สื่อ
สิ่งพิมพ์

กิจกรรม

59
8

60
8

61
8

62
8

63
8

หน่วยนับ

1

1

1

1

1

1

หน่วยนับ

2

2

2

2

2

2

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมที่
เอื้ออานวยต่อการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษาไทยกับ
นักศึกษาต่างชาติ

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริมและ
มนัญชา วงศ์อ้าย
สนับสนุนกิจกรรมของ
ลวัณรัตน์ บูทะ
นักศึกษาโครงการ
แลกเปลี่ยนและนักศึกษา
นานาชาติ
2. โครงการแข่งขันกีฬา
นิดา พรินทรากุล
เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
มร.ชม. กับ ม.ชิกะ
2. สนับสนุนสิ่งอานวย 3. โครงการบริหารจัดการ ลวัณรัตน์ บูทะ
ความสะดวกขั้นพื้นฐาน หอพักนานาชาติ
ที่จาเป็นสาหรับ
นักศึกษา/อาจารย์
3. พัฒนาสื่อและระบบ 4. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ นิดา พรินทรากุล
การสื่อสารที่สามารถ
เป็นภาษาอังกฤษ
มนัญชา วงศ์อ้าย
เข้าใจได้ทั้งภาษาไทย
ลักษิกา อาจวิจิตร
และภาษาต่างประเทศ
ลวัณรัตน์ บูทะ

แผนกลยุทธ์สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563)

1. มหาวิทยาลัยมี
บริบทและกิจกรรม
ที่เอื้ออานวยต่อการ
จัดการศึกษา
นานาชาติ

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
พื้นฐาน
58
8

16

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการของสานักงานวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

2. เพื่อพัฒนา
สานักงานวิเทศ
สัมพันธ์ให้เป็น
หน่วยงานที่มี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
สามารถดาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย

1.1 จานวนการเข้า
ฝึกอบรมทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศและ
ทักษะสาหรับงานวิเทศ
สัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
2.1 จานวนแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจาปี
2.2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่
บรรลุตามเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี

ค่าเป้าหมาย
59
1

60
1

61
1

62
1

63
1

1

แผน

1

1

1

1

1

ร้อยละ

91

92

93

94

95

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

1. พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรสานักงานให้
สูงขึ้น

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
สานักงานวิเทศสัมพันธ์

นิดา พรินทรากุล
มนัญชา วงศ์อ้าย
ลักษิกา อาจวิจิตร
ลวัณรัตน์ บูทะ

2. โครงการจัดทาแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี สานักงานวิเทศ
สัมพันธ์

นิดา พรินทรากุล
มนัญชา วงศ์อ้าย
ลักษิกา อาจวิจิตร
ลวัณรัตน์ บูทะ

2. บริหารจัดการ
หน่วยงานได้อย่างมี
95 ประสิทธิภาพ

แผนกลยุทธ์สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563)

1. มีบุคลากรที่
พัฒนาเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
หน่วยนับ พื้นฐาน
58
ครั้ง/คน
1
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3. มีองค์ความรู้จาก
การจัดกิจกรรม
ทางด้านวิเทศ
สัมพันธ์

ตัวชี้วัด
3.1 แผนการจัดการ
ความรู้ (KM)

ข้อมูล
หน่วยนับ พื้นฐาน
58
แผน
1

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

59
1

60
1

61
1

62
1

63
1

องค์
ความรู้

1

1

1

1

1

1

4. ความเสี่ยงในการ 4.1 มีแผนการบริหาร
ดาเนินงานลด
ความเสีย่ งและการ
น้อยลง
ควบคุมภายใน

แผน

1

1

1

1

1

1

3.หน่วยงานมุ่งสู่องค์การ 3. โครงการพัฒนางานด้าน
แห่งการเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ
วิแทศสัมพันธ์ (KM)
การศึกษา การดาเนินการ
เพื่อจัดการความรู้ (KM)
และการดาเนินการด้านการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน : การ
ดาเนินการเพื่อจัดการ
ความรู้ (KM)
4. การบริหารจัดการ
4. โครงการพัฒนางานด้าน
ความเสีย่ งและการ
การประกันคุณภาพ
ควบคุมภายในอย่างมี
การศึกษา การดาเนินการ
ประสิทธิภาพ
เพื่อจัดการความรู้ (KM)
และการดาเนินการด้านการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน : ด้านการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ
นิดา พรินทรากุล
มนัญชา วงศ์อ้าย
ลักษิกา อาจวิจิตร
ลวัณรัตน์ บูทะ

นิดา พรินทรากุล
มนัญชา วงศ์อ้าย
ลักษิกา อาจวิจิตร
ลวัณรัตน์ บูทะ

แผนกลยุทธ์สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563)

3.2 จานวนองค์ความรู้
จากการจัดกิจกรรม
ด้านวิเทศสัมพันธ์

แผนงาน/โครงการ

18

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

59
4.0

60
4.0

61 62
4.0 4.0

63
4.0 5. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพของ
สถาบันให้เป็นไปตาม
เกณฑ์

4

4

4.5

4.5

4.5 6. ผู้บริหารของ
หน่วยงานบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการบริหารจัดการ
หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ

3.75 4.0

4.0

4.0

4.0 7. พัฒนาฐานข้อมูลที่มี
ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นปัจจุบัน

5. การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในของ
หน่วยงาน

5.1 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน
5.2 สร้างระบบกลไก
ในการติดตามผลการ
ดาเนินการประกัน
คุณภาพ

6. บริหารจัดการ
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

6.1 ความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อผู้บริหาร
ในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

ค่าเฉลี่ย

5

7. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ

7.1 ข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพและ
น่าเชื่อถือ
7.2 ความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล

ระดับ

3.50

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

5. โครงการพัฒนางาน
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา การดาเนินการ
เพื่อจัดการความรู้ (KM)
และการดาเนินการด้าน
การบริหารความเสี่ยงและ
การ: ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
6. โครงการบริหารจัดการ
สานักงานวิเทศสัมพันธ์

นิดา พรินทรากุล
มนัญชา วงศ์อ้าย
ลักษิกา อาจวิจิตร
ลวัณรัตน์ บูทะ

7. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของสานักงาน
วิเทศสัมพันธ์

นิดา พรินทรากุล
มนัญชา วงศ์อ้าย
ลักษิกา อาจวิจิตร
ลวัณรัตน์ บูทะ

นิดา พรินทรากุล
มนัญชา วงศ์อ้าย
ลักษิกา อาจวิจิตร
ลวัณรัตน์ บูทะ

แผนกลยุทธ์สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563)

ข้อมูล
หน่วยนับ พื้นฐาน
58
คะแนน
4.87
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บทที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
5.1 กลไกในการบริหารแผนกลยุทธ์สานักงานวิเทศสัมพันธ์สู่การปฏิบัติ
ในกำรทำกลยุทธ์ของสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผลนั้นจะ
ดำเนินกำรดังนี้
5.1.1 การนาไปสู่การปฏิบัติ
5.1.1.1 ส ำนั ก งำนวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ด ำเนิ น งำนภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ แ ละเป้ ำ ประสงค์
เดียวกัน และขออนุมัติงบประมำณเพื่อดำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ที่เป็นกิจกรรม/โครงกำรที่สนับสนุนให้
กลยุทธ์ต่ำง ๆ ของสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ดำเนินไปสู่ควำมสำเร็จ
5.1.1.2 เมื่อสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์เสนอกิจกรรม/โครงกำรและผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว
ส ำนั ก งำนจั ด ท ำแผนปฏิบั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ข องหน่ ว ยงำนที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุท ธศำสตร์ ของ
มหำวิทยำลัยและมีกำรผลักดันและเร่งรัดให้กำรดำเนินงำนตำมกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ บรรลุตำม
วัตถุประสงค์
5.1.1.3 สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตำมที่ปรำกฏในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของหน่วยงำนและตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อมหำวิทยำลัย ปีละ 2 ครั้ง โดยรำยงำนผลกำรดำเนินงำนภำยใน 30 วัน
หลังจำกสิ้นสุดไตรมำสที่ 2 และสิ้นสุดปีงบประมำณ
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5.1.2 แผนภูมิแสดงการนากลยุทธ์สานักงานวิเทศสัมพันธ์สู่การปฏิบัติ

สานักงานวิเทศสัมพันธ์

ภำยในปี 2562 สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นหน่วยงำนบริกำรเชิงรุก
ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและบุคลำกรสู่ควำมเป็นสำกล

แผนกลยุทธ์สานักงานวิเทศสัมพันธ์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)

นโยบำยและกลยุทธ์
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
ของสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
โครงกำร/กิจกรรม

ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนิน
โครงกำร
ทบทวนแผน

ผู้รับผิดชอบ
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5.2 การติดตามประเมินผล
ส ำนั ก งำนวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แต่ ง ตั้ งคณะกรรมกำรติ ด ตำมผลกำรด ำเนิน งำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีของสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์เพื่อติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน เป็น
กำรรวบรวมและวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม ำณและคุ ณ ภำพ เพื่ อ ประเมิ น ควำมสำมำรถใน
ดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำประสงค์ของแผนยุทธศำสตร์ที่ตั้งไว้ ข้อมูลที่ได้จำกกำรติดตำมประเมินผลจะ
เสนอต่อผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยเพื่อรำยงำนให้ทรำบถึงปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและใช้เป็นข้อมูลใน
กำรปรับปรุงวิธีกำรดำเนินงำนหรื อเพื่อปรับเปลี่ยนเป้ำหมำย/กิจกรรมให้ เหมำะสมสอดคล้ องกับ
ทรัพยำกรและบริบทที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรบริหำร
ต่อไป

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ทบทวนแผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ
สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2558 ณ ห้องเอื้องแวมยุรำ ชั้น 2 อำคำร
รำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดทำยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2559– 2563) ดังต่อไปนี้
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

1

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม

รองอธิกำรบดี

2

อำจำรย์ ดร. ปวีณำ โฆสิโต

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

3

นำงสำวนิดำ พรินทรำกุล

หัวหน้ำงำนกิจกำรต่ำงประเทศ

4

นำงสำวมนัญชำ วงศ์อ้ำย

เจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์

5

นำงสำวลักษิกำ อำจวิจิตร

เจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์

6

นำงสำวลวัณรัตน์ บูทะ

เจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์
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ภาคผนวก ข
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ทบทวนแผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ
ส ำนั ก งำนวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ” ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤษภำคม 2559 ณ โรงแรมชเลรำญ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดทำยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 –
2563) ดังต่อไปนี้
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

1

อำจำรย์ ดร. ปวีณำ โฆสิโต

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

2

นำงสำวนิดำ พรินทรำกุล

หัวหน้ำงำนกิจกำรต่ำงประเทศ

3

นำงสำวมนัญชำ วงศ์อ้ำย

เจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์

4

นำงสำวลักษิกำ อำจวิจิตร

เจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์

5

นำงสำวลวัณรัตน์ บูทะ

เจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์
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คณะผู้จัดทา

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
อำจำรย์ ดร. ปวีณำ โฆสิโต

รองอธิกำรบดี
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

จัดทาข้อมูล / รูปเล่ม
นำงสำวนิดำ พรินทรำกุล
นำงสำวมนัญชำ วงศ์อ้ำย
นำงสำวลักษิกำ อำจวิจิตร
นำงสำวลวัณรัตน์ บูทะ

หัวหน้ำงำนกิจกำรต่ำงประเทศ
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์

