
 
 

แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  

ปกีารศกึษา 2563 

(ปรับปรุง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนเิทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ..............มนีาคม 2564  



บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความสำคัญของการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยวิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อ  ได้ให้ความสำคัญ และ

ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและควบคู่ไปกับพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี ้เนื่องจากการ

จะเป็นกระบวนการที่จะก่อใหเ้กิดบัณฑติที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึง 

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้านได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) 

ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี การนาหลัก PDCA ไปใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาคุณภาพนักศกึษา  

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จงึได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ปีการศกึษา  2563 ขึน้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สำหรับทุกสาขาวิชา ใช้ปฏิบัติงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการพัฒนาความรู้สู่ชุมชน และสังคม รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายวิทยาลัย รวมถึงหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) อีกด้วย ว ัตถ ุประสงค ์ของ

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ปีการศึกษา  2563 

1. สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติ

และนานาชาติ 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนในการสรา้งคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

หรอืความสามารถพเิศษ (talent) ให้กับนักศึกษาสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/

หรอืนานาชาติ 

≥0.45 

2. รอ้ยละนักศึกษาที่มีจติอาสาหรอืจิตสาธารณะ ≥20 

3. ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

หรอื talents 

≥20 



 โดยแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 -2563  

สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศกึษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 -2563) ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้าน กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ 

(บาท) 

 (1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการไหว้ครู วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจำปีการศกึษา  2564 

35,000 

(2)ด้านความรู้ โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การ

ประกวดในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

5,000 

(3)ด้านทักษะทางปัญญา โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนัน

ทา 4.0 (SSRU 4.0)-โครงการอบรม

วิชาชีพการทำหนังสั้น และการสนับสนุน

นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด ปี 7 

 

70,000 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(5)ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนแทศ 

(6)  กิจกรรมการให้ความรู้และ

ทักษะการประกันคุณภาพแก่

นักศกึษา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ผูน้ำนักศกึษา ปีการศกึษา 2563 

5,000 

 

 ทั้งนี้ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 -2563  เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการ

จัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา  2563 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะ

ดำเนนิการ ดังตารางที่ 2  

 

 

 

 



ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 

2563  ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้าน กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

 (1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการไหว้ครู วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจำปีการศกึษา  2563 

35,000 

(2)ด้านความรู้ โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การ

ประกวดในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

5,000 

(3)ด้านทักษะทางปัญญา โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนัน

ทา 4.0 (SSRU 4.0)-โครงการอบรม

วิชาชีพการทำหนังสั้น และการสนับสนุน

นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด ปี 7 

 

70,000 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(5)ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนแทศ 

(6)  กิจกรรมการให้ความรู้และ

ทักษะการประกันคุณภาพแก่

นักศกึษา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ผูน้ำนักศกึษา ปีการศกึษา 2560   

5,000 

 

โดยมีแนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 การนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา  2563 ไปสู่การปฏิบัติ

จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำ

โครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง

ได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในเรื่องการ

ดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปีการศึกษา 2562 เพื่อ

ปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา  ปีการศึกษา 2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 



 2. เพื่อใหม้ีการตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

ปีการศกึษา 2563 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา  ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื ่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่กำหนด 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื ่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ปี

การศึกษา  2563 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของวิทยาลัย

นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ด้านการวิจัย เพื ่อให้ผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ดำเนนิงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่า

ทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 



1) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนด

ตัวชี ้วัดแก่หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

3) กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู ้ร ับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการ

ดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทนำ หน้า 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 4 

 1.4 ผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ 5 

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี

การศกึษา 2561 

5 

     1.5.1 วสิัยทัศน์ (Vision) 5 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 5 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 5 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 5 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 5 

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 6 

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 6 

     1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 6 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Gloals) 7 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 8 

 2.1 นโยบายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 8 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 8 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

8 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 8 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 8 

  2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 8 

 2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 9 

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2.5.1  แผนปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2564) 

2.5.2  แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศกึษา 2562  

 

 

10 



ส่วนที่ 1 บทนำ หน้า 

ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 13 

 3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไปสู่การ

ปฏิบัติ 

17 

 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 18 

ภาคผนวก  

1 คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 20 

2 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

22 

3 ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีพันธกิจที่สำคัญ  คือ ผลิตบัณฑิต

ด้านภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมและสื่อสมัยใหม่ที่ตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม คือ ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการ

สือ่สาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ  จะเห็นว่าวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา  ได ้เน ้นการเสริมสร้างค ุณลักษณะบัณฑิตที ่พ ึงประสงค์  ท ี ่ เป ็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทาง

ปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี การนำหลัก PDCA ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

คุณภาพนักศกึษา เพื่อนำไปสู่คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ต่อไป 

  



 

1.2 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

 
 

 

 

 



 

1.5 โครงสร้างการบริหารจดัการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 



 

 

1.4 ผลการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

ผลการ

ดำเนินงาน 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 

(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.โครงการไหว้ครู วิทยาลัย

นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจำปีการศึกษา  2563 

8.1  เพื่อให้นักศกึษามสี่วนร่วมอนุรักษ์และ

สืบสานประเพณ๊อันดีงามของไทย 

8.2  เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคญัเทิดทูน

ครู-อาจารย์  และสิ่งศกัดิ์ประจำ

มหาวิทยาลัย 

8.3  นักศึกษาได้ทราบประวัติมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  สมเด็จพระนางเจ้าสุนัน

ทากุมารีรัตน์  และองค์พระพิฆเนศ  เทพเจ้า

แห่งศลิปะและแห่งความสำเร็จ  

  8.4  เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งทางดา้น

ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ ์ สังคม  

คุณธรรม จรยิธรรม 

1.  คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา  

≥4.25 4.95 

(2)ด้านความรู้ 

2. โครงการส่งเสรมิผลงาน

นักศึกษาสูก่ารประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1) เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาต ิในการเผยแพร่ความก้าวหน้าทาง

วิชาการของนกัศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 2) เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูคุ่ณภาพ

การศึกษาระดับสากล 

3) เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ทีไ่ดรั้บมา

ประยุกต์ใชใ้นการเรียนและการทำงานใน

อนาคต 

1. จำนวนรางวัลที่นกัศึกษา

ไดรั้บตามกิจกรรมส่งเสรมิ

หรือพัฒนานักศึกษาใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

≥1 1 

(3)ด้านทักษะทางปัญญา 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(5)ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ 

3. โครงการจัดการเรียนการ

สอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 

4.0)-โครงการอบรมวิชาชีพ

การทำหนังสั้น และการ

สนับสนุนนักศกึษา สง่ผล

งานเข้าประกวด ปี 6 

1.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทกัษะ

ความรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม มีพฤติกรรม

ที่ดีและการแสดงออกด้านคุณธรรม 

จริยธรรมอย่างถูกต้อง 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ความคิด 

แนวทาง หรือทฤษฎทีี่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทกัษะทางปัญญา 

การคิดวิเคราะห์ หรือความคิดสรา้งสรรค์ ที่

ส่งเสรมิการเรียนรู้และการทำงานของ

1.  คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ไดรั้บการยกย่องหรือยอมรับ

ในระดับชาติและหรือ

นานาชาตใินประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ ์

≥4.25 

 

 

 

0.20 

4.82 

 

 

 

2.90 



 

 

 

 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

ผลการ

ดำเนินงาน 

นักศึกษาได ้

4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบตอ่ตนเอง

และสังคม 

 5. เพื่อพัฒนานักศึกษาทักษะการใชภ้าษา

การติดต่อสื่อสาร(การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศการนำเสนอและสามารถ

ประยุกต์ใชก้ับดำเนินชีวติประจำวันได้ 

(6)  กิจกรรมการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

6.1 โครงการให้ความรู้

ทางด้านงานประกันคุณภาพ  

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาความรู้และทกัษะ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนกัศึกษา 

1.  ระดับความรู้ ความเข้าใจ

ของนักศกึษาเกี่ยวกบัการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

≥4.00 5 

 

สรุปผลการดำเนินงานจากกราฟแสดงให้เห็นว่า วทิยาลัยการภาพยนตร์  ได้จัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาครบทั้ง  5 ดา้น  ได้แก่  จัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑติตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนประกอบด้วย 

   (1) คุณธรรมจรยิธรรม  

   (2) ความรู้  

   (3) ทักษะทางปัญญา 

   (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (5) ทักษะเชงิวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวทิยาลยั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวทิยาลัยแม่แบบทีด่ีของสังคม 

(Smart Archetype University of the Society) 

1.5.2 พันธกจิ (Mission) 

1) ให้การศกึษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตท่ีเนน้องค์ความรูเ้ป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ท่ีรับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโนม้เป็นนานาชาต ิมี

จิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวลม้เหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศกึษาวจิยัในศาสตร์ท่ีเป็นเอตทัคคะ ที่สามารถ

นำไปใชใ้ห้เกิดผลประโยชน์ได้เพือ่ความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการท่ี

อุดมไปด้วยความคดิสร้างสรรค ์

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวชิาการในระดับเอตทัคคะท่ีตอบและ

แก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศลิปะและ

วัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นท่ียกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ 

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดบัแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and Transfer 

Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พฒันาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สบืสานความเป็นไทย 

(Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain the Thainess) 

4) วจิัย สรา้งนวัตกรรมและองคค์วามรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมอือาชพี (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสินทร์”   
 



 

 

 

 

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏบัิตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคดิ มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ ์

เป็นนักปฏิบัต ิหมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถด้านวชิาการหรือวชิาชีพ มีทักษะและมคีวามมุง่มั่น 

ในการปฏบัิตงิาน สามารถใชห้ลกัวิชาการด้วยความชำนาญ มีคณุธรรม ใฝ่ศกึษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหนา้อย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถงึ บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศกึษา โดยใชร้ะบบเครอืข่ายและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยสู่ชุมชน

และสังคม 

มจีิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ักแบ่งปัน ช่วยเหลอืผู้อื่น มุ่งทำความดีท่ี

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยดึมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ ์

เนน้ความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเนน้ภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลกิภาพ  ท่ีสะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศิลปวัฒนธรรมดา้นต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวฒันธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถงึ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมแีหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาต ิตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

 

1.5.8 คา่นิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดใีนองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชพี 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อใหไ้ด้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะท่ีได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

เป้าหมายที่ 2 : สรา้งผลงานวชิาการ วจัิย เพื่อการบรกิารวชิาการ : มหาวทิยาลัยมุ่งท่ีจะผลิตผล

งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวจิัยท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของแหล่งทุน 



 

 

 

 

 

เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิรวมท้ังการนำไปใชป้ระโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการ

วชิาการแกส่ังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือขา่ยมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวทิยาลัยมุ่งท่ีจะสร้างเครอืข่ายความ

ร่วมมือท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เปน็ที่รู้จักและยอมรับ : มหาวทิยาลัยมุ่งท่ีจะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในท่ีตอบสนองต่อความเป็นนานาชาต ิและสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจำปีการศึกษา 2563 
 

2.1 นโยบายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

1. สนับสนุนการใหบ้ริการนวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงานจัดการศกึษาทั้งภายใน

และภายนอกวิทยาลัย  

2. จัดแหล่งความรู้และปัญญาของชุมชน  

3. เป็นศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการด้านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

4. เชื่อมโยงกิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 1.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดีและการ

แสดงออกด้านคุณธรรม จรยิธรรมอย่างถูกต้อง 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู ้ความคดิ แนวทาง หรอืทฤษฎีที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ หรือความคิดสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริม

การเรียนรูแ้ละการทำงานของนักศึกษาได้ 

4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

5. เพื่อพัฒนานักศึกษาทักษะการใช้ภาษาการตดิต่อสื่อสาร(การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการนำเสนอ

และสามารถประยุกต์ใช้กับดำเนินชวีิตประจำวนัได ้

 

2.3  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย 

2.3.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

2.3.2  เป้าประสงค์   สังคมเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดำเนินการตามพันธกิจของ  

    มหาวิทยาลัย 

                กลยุทธ์หน่วยงาน   ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

     ได้มสี่วนร่วมในการบริหารจัดการวทิยาลัย 

         ตัวชี้วัด             ระดับความเช่ือม่ันและไว้วางใจของสังคมที่มตี่อการดำเนิน 

    ตามภารกิจของวิทยาลัย 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้าน

การจัด 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามี

หน้าที่ในการทบทวนทิศทางการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ติดตามและผลักดันผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงาน โดยขั ้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของหน่วยงาน มดีังต่อไปนี้ 

1) แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2) ทบทวนทิศทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3) จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

4) เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณาแผน และดำเนินการแก้ไขตามข้อแนะของ

คณะกรรมการบริหาร 

5) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

แผน6) เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สามารถแสดงขั้นตอนดังภาพ 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความรู ้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี ่ยวกับการคิด

วิเคราะห์ แนวทาง หรือทฤษฎีที่มปีระโยชน์   

ระดับ ≥4.00 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมต่างๆ  ร้อยละ 80 

3. รอ้ยละของรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่องหรอืยอมรับใน

ระดับชาติและหรอืนานาชาติ 

ร้อยละ  ≥ 0.50 

4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม

หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ ≥ 4.45 



 

2.5 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ระยะ 5 ป ี(2559-2563) และประจำปีการศกึษา 2561 

2.5.1 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) 
 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิด

ชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564  

(1)ดา้นคณุธรรม จริยธรรม) 

 1 โครงการไหวค้รู 

วทิยาลัยนเิทศ

ศาสตร์  

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา  

ประจำปี

การศึกษา  2563 

เพ ื ่ อ ให ้ น ั กศ ึกษา

ได ้ ร ั บการพ ัฒนา

ทักษะความรู ้ด ้าน

คุณธรรม จริยธรรม 

มีพฤติกรรมที่ดีและ

การแสดงออกด้าน

คุณธรรม จริยธรรม

อย่างถูกตอ้ง 

1.  คะแนนเฉลี่ย

ความพงึพอใจ

เกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมส่งเสริม

หรือพัฒนาให้กับ

นักศกึษา   

≥4.45 

 

 

≥4.45 ≥4.45 ≥4.45 ≥4.45  บุคลากร 

นักศกึษา

วทิยาลัย

การ

ภาพยนตร์ 

30
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
 กิจกรรม

นักศกึษา 

 (2)ดา้นความรู้ 



 

 

 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิด

ชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564  

1 โครงการส่งเสรมิ

ผลงานนักศึกษาสู่

การประกวดใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

เพื่อพัฒนานักศึกษา

ด้านความรู้ ความคิด 

แนวทาง หรือทฤษฎทีี่มี

ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

1. คะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ

หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ยกย่องหรือยอมรับ

ในระดับชาติและหรือ

นานาชาตใินประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกบัอัต

ลักษณ์ 

 

 

 

 

 

≥4.45 

 

 

≥4.45 ≥4.45 ≥4.45 ≥4.45  นักศึกษา

วิทยาลัยการ

ภาพยนตร ์

30
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
  กิจกรรม

นักศึกษา 

(3)ด้านทักษะทางปัญญา 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(5)ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ 



 

 

 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิด

ชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564  

1 โครงการจัดการ

เรียนการสอนสวน

สุนันทา 4.0 (SSRU 

4.0)-โครงการอบรม

วิชาชีพการทำหนงั

สั้น และการ

สนับสนุนนักศกึษา 

ส่งผลงานเข้า

ประกวด ปี 7 

 

เพ ื ่อพ ัฒนาน ักศ ึกษา

ด้านทักษะทางปัญญา 

การคิดวิเคราะห์ หรือ

ความคิดสร้างสรรค์ ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้และ

ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง

นักศึกษาได้ 

 

1. คะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ

หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา  

≥4.45 

 

 

≥4.45 

 

 

≥4.45 

 

 

 

≥4.45 

 

 

 

≥4.45 

 

 

 นักศึกษา

วิทยาลัยการ

ภาพยนตร ์

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
  กิจกรรม

นักศึกษา 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ยกย่องหรือยอมรับ

ในระดับชาติและหรือ

นานาชาตใินประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกบัอัต

ลักษณ์ 

 

 

0.50 

 

0.50 

 

0.50 0.50 0.50 

 

(6)  กิจกรรมการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 



 

 

 

 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิด

ชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564  

1 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาผูน้ำนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2562   

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา

ความรู้และทกัษะ

เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพให้กับนกัศึกษา 

ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนกัศึกษา

เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00  ผู้นำ

นักศึกษา

วิทยาลัยการ

ภาพยนตร ์

5,
00

0 

5,
00

0 

5,
00

0 

5,
00

0 

5,
00

0  กิจกรรม

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.5.2 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปกีารศึกษา 2563 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 

(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1 โครงการไหว้ครู วิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภฏั

สวนสนุันทา  ประจำปี

การศึกษา  2563 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา

ท ักษะความร ู ้ด ้านค ุณธรรม 

จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดีและ

การแสดงออกด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมอย่างถูกต้อง 

1.  คะแนนเฉลีย่ความพงึ

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา  

 

≥4.45 

 

 

นักศึกษา

วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

สิงหาคม

62-

กรกฎาคม 

2563 

40,000 ฝ่ายกจิกรรม

นักศึกษา 

(2)ด้านความรู ้

2.1 โครงการจัดกจิกรรมนอก

หลักสูตร –การส่งเสรมิ

นักศึกษานำเสนอผลงานใน

ระดับนานาชาต ิ

 

 

 

 

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาส่ง

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 

และงานสรา้งสรรค์เข้าประกวด

ในระดับชาติและนานาชาติ 

1. จำนวนรางวัลที่

นักศึกษาได้รับตาม

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนานักศึกษาใน

ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

≥0.50 นักศึกษา

วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

สิงหาคม

62-

กรกฎาคม 

2563 

5000 ฝ่ายกจิกรรม

นักศึกษา 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(3)ด้านทักษะทางปญัญา 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5)ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ 

1 โครงการจัดการเรียนการสอน

สวนสนุันทา 4.0 (SSRU 4.0)-

โครงการอบรมวิชาชพีการทำ

หนังสั้น และการสนับสนุน

นักศึกษา สง่ผลงานเขา้

ประกวด ปี 7 

 

เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ

ทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ 

หร ือความคิดสร ้างสรรค ์  ท ี่

ส ่ง เสร ิมการเร ียนร ู ้และการ

ทำงานของนักศึกษาได้ 

 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา  

≥4.45 

 

 

นักศึกษา

วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

สิงหาคม

62-

กรกฎาคม 

2563 

5000 ฝ่ายกจิกรรม

นักศึกษา 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการยกยอ่งหรอื

ยอมรับในระดับชาติและ

หรอืนานาชาตใินประเด็นที่

เก่ียวข้องกับอัตลักษณ ์

 

 

 

0.50 

 



 

 

 

 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

(6)  กิจกรรมการให้ความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

1 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา ปี

การศึกษา 2562  

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาความรู้

และทักษะเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพให้กับนักศึกษา 

ระดับความรู ้ความเข้าใจ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  

≥4.00 นักศึกษา

วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

สิงหาคม

62-

กรกฎาคม 

2563 

5000 ฝ่ายกจิกรรม

นักศึกษา 



 

ส่วนที ่3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา  ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  เพื่อปรับประบวนการ และกลไก

การบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อย่าง

เป็นระบบ  

 3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา  ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื ่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่กำหนด 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื ่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  



 

 

 

 

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

ประจำปีการศึกษา 2563 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของวิทยาลัย

นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ด้านการวิจัย เพื ่อให้ผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ดำเนนิงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่า

ทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 

1) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนด

ตัวชี ้วัดแก่หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

3) กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู ้ร ับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการ

ดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัตงิานด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา  

ประจำปีการศกึษา 2563 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชมุที่เกี่ยวข้อง 

จัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ประจำปีการศกึษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา   

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 24 กันยายน 2563  เวลา 08.30-16.30 น.  

ณ  สำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.นิรชราภา    ทองธรรมชาติ  ประธาน 
2. นายต้นฝน     ทรัพย์นิรันดร์  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
3. นายพิสณฑ์   สุวรรณภักด ี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. นายศิริเดช   ศิริสมบูรณ์  หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล 
5. นายธีรพงศ์   เสรีสำราญ  หัวหน้าสาขาการสร้างภาพยนตร์ 
6. นางสาวสุธิดา    สิงหราช   อาจารย์ 
7. นายเอกพจน์   ธนะสิริ   อาจารย์ 
8. ผศ.ดร ทวิพาสน์  พิชัยชาญณรงค์  อาจารย์ 
9. นางสาวนิชาภา    อิทธิประเสริฐ  หัวหน้าสำนักงานฯ 
10. นางสาวยุพิน  เพชรอำไพ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
11. นางสาวกมลวัลย ์  เส็งสาย   นักประชาสัมพันธ์ 
12. นางสาวชนาพร  ศรนุวัตร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13. นางสาวกัลยากร  ทองมาก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
 -ไม่มี- 
เริ่มเวลาประชุม : 08.30 น. 
ประธานในที่ประชุม  : ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ          ประธาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : เรื่องสืบเนื่อง   
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   : เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  : เรื่องเพื่อพิจารณา 



 

 

 

 

       ๕.๑ การพิจารณา การมอบหมายตัวชี้วัดและการพิจารณามอบหมายตัวชี้วัดรายบุคคล 
รวมถึงการมอบหมายการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ   
  นายต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  ได้นำเสนอผลการ
ดำเนินงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 1๑ เดือน  ชี้แจงตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านและมอบหมาย  นางสาวกัลยากร  ทอง
มาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ติดตาม  ดังนี้ 

สรุปตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 รอบ 11 เดือน 

ระดับหน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และผลการดำเนินงานเป็น N/A 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน 
รอบ 12 
เดือน   

หลักฐาน/เอกสารแนบ  

วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ จำนวน 14 ตัวช้ีวัด 
1) 1.3.5 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4) 

≥ 20 6.90  

2) 1.4.5 ร้อยละของหลักสูตรที่จำนวนนักศึกษา
ไม่เป็นไปตามแผนการรับได้รับการพัฒนา (ใช้หลัก 
3 ป. ปรับ ปิด เปิด)  

80.00 100 -คำสั่งคณะกรรมการวิ
พากษากษ์   
-รายงานการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 

3) 1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ  

≥ 
26.00 

23.08  

4) 1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

≥ 
40.00 

46.15 เดือน กันยายน 2563 มี
อาจารย์สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก  จำนวน 2 
คน 

5) 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ≥ 
98.00 

100 รอบ 12 เดือนได้รับการ
พัฒนาครบ 100 

6) 1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 

≥ 
80.00 

100 รายงานรอบ 12 เดือน 



 

 

 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน 
รอบ 12 
เดือน   

หลักฐาน/เอกสารแนบ  

7) 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย  

≥ 
55.00 

20.00 กำลังรอ ผลการนำเสนอ
ร่วมกัลคณะบัณฑิต
วิทยาลัย 

8) 2.7.1 จำนวนวารสารวชิาการที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ 

1 0  

9) 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

100.00 100.00 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
ประสานหน่วยงานเจ้าภาพ 

10) 3.1.2 จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

5 5 

11) 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือใน
ประเทศที่มีการดำเนินการ  

100.00 100.00 

12) 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

5 1 กำลังดำเนินการตรวจสอบ 

13) 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ 
งานสร้างสรรค ์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

≥ 2.50 0.00  

14) 4.5.1 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง
เว็บไซต์  

5 4 กำลังดำเนินการตรวจสอบ 

 

 การพิจารณา การมอบหมายตัวชี้วัดและการพิจารณามอบหมายตัวชี้วัดรายบุคคล รวมถึงการ
มอบหมายการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 
รายชื่อแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 

แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ นส.กัลยากร  ทองมาก นส.กมลวัลย ์

เส็งสาย 
อ.ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 



 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง อาจารย์ผู้ควบคุม 
2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

นส.กัลยากร  ทองมาก นส.กมลวัลย ์
เส็งสาย 

อ.สุธิดา  สิงหราช 

3. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

นส.กัลยากร  ทองมาก  อ.ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ 
ผศ.ดร.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ 

4. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย นส.กัลยากร  ทองมาก  อ.ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 
5. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ นส.กัลยากร  ทองมาก  อ.ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ 
6. แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

นส.กัลยากร  ทองมาก  อ.พิสณฑ์  สุวรรณภักดี 

7. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ นส.ยุพิน  เพชรอำไพ  คณบดี 
8. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม 

นส.ชนาพร  ศรนุวัตร  อ.เอกพจน์ ธนะสิริ 

9. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

นส.ชนาพร  ศรนุวัตร  อ.ศิริเดช  ศิริสมบูรณ์ 
อ.เอกพจน์ ธนะสิริ 

10. แผนพัฒนาบุคลากร นส.ยุพิน  เพชรอำไพ  คณบดี 
11. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล นส.ยุพิน  เพชรอำไพ  คณบดี 
12. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน นส.ยุพิน  เพชรอำไพ  คณบดี 
13. แผนการจัดการความรู้ นส.กัลยากร  ทองมาก  อ.ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ 
14. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

นส.กัลยากร  ทองมาก  คณบดี 

15. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง นส.กัลยากร  ทองมาก  คณบดี 
16. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

นส.กมลวัลย์ เส็งสาย  อ.ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ 

17. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

นส.กัลยากร  ทองมาก  คณบดี 

 

 

ผู้รับรอง............................................... 

(ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ) 

คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 

 
 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติการประชุม   เห็นชอบ 



 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี๖  :       เรื่องอ่ืนๆ  (เพิ่มเติม)         
   -ไม่มี- 

ปิดการประชุมเวลา   :  ๑๒.๐๐ น. 

 

 
(นางสาวกัลยากร  ทองมาก) 

                                                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา  

ประจำปีการศึกษา 2563 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


