
 

 
 

แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย 
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วิทยาลัยนเิทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

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



 

บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีเป้าหมาย

เพื ่อการประสานงานและติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติการงานแสวงหาเครือข่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  และการประกันคุณภาพ  เกิดจากการระดมความคิดเห็นที่ได้จากการประชุม

ผูบ้ริหารและบุคลากรที่มสี่วนร่วมในการจัดทำและการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของมหาวิทยาลัย  และมีการกำหนดตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการดาเนินงานตามพันธกิจด้านการผลติบัณฑติของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา  สำหรับบุคลากรใช้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการพัฒนาความรู้สู่ชุมชน 

และสังคม รวมถึงเป็นเครื ่องมือในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายวิทยาลัย   

สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

1. หน่วยงานดำเนินการสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ 

(การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) 

2. หน่วยงานดำเนินการพัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 

3. หน่วยงานสนับสนุนการดำเนนิกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมอืของเครือข่าย 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละของเครือข่ายที ่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 

≥80 

2. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน 

≥80 

 

โดยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จงึได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี (2560-2564)  สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

ดังตารางที่ 1 



 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี (2560-2564) ในแต่ละด้าน 

กลุ่มเครือข่าย  โครงการ/กิจกรรม 

(จำนวน) 

งบประมาณ (บาท) 

1) กล่มเครือข่ายศษิย์เก่า วิทยาลัย

ภาพยนตร์ฯ ยังไม่มีศิษย์เก่า 

โครงการศษิย์เก่า SISA 0 บาท 

2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน โครงการเพิ่มจำนวนองค์

ความรูใ้นแหล่งเรยีนรู้   

8,000  บาท 

3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ โครงการสหกิจศกึษา ปี

การศกึษา 2563 

5,000  บาท 

4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ  โครงการฝกึประสบการ

วิชาชีพ ปีการศกึษา 2563 

5,000  บาท 

5) กลุ่มเครือข่ายมหาวทิยาลัย

ต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยเฉิงตู, ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

5,000  บาท 

 

ทั้งนี้ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำแผนปฏิบัติการด้านการ

สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ

ในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย   ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะดำเนินการ ดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      ในแต่ละด้าน 

กลุ่มเครือข่าย  โครงการ/กิจกรรม 

(จำนวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1) กล่มเครือข่ายศษิย์เก่า วิทยาลัย

ภาพยนตร์ฯ ยังไม่มีศิษย์เก่า 

โครงการศษิย์เก่า SISA 0 บาท 



 

กลุ่มเครือข่าย  โครงการ/กิจกรรม 

(จำนวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน โครงการเพิ่มจำนวนองค์

ความรูใ้นแหล่งเรยีนรู้   

8,000  บาท 

3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ โครงการสหกิจศกึษา ปี

การศกึษา 2562 

5,000  บาท 

4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ  โครงการฝกึประสบการ

วิชาชีพ ปีการศกึษา 2562 

5,000  บาท 

5) กลุ่มเครือข่ายมหาวทิยาลัย

ต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยเฉิงตู, ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

5,000  บาท 

 

 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564   ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี ่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย  โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการบริหาร

เครือข่ายใหเ้กิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื ่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และ

ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือใน

การสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 



 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย  รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564   

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564   เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ

การดำเนินงาน และนำไปสู ่การปรับเปลี ่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตาม

และประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย  อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย  ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู ้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการ

ดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

ส่วนที่ 1 บทนำ 

2 

 1.1 หลักการและเหตุผล 7 

 1.2 โครงสรา้งวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   9 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 10 

 1.4 

1.5 

ผลการดำเนินงานการบริหารเครือข่าย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2557-

2560 

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

11 

12 

     1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 12 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 12 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 12 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 12 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 13 

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 13 

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 13 

     1.5.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 13 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Gloals) 13 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี 

(2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

14 

 

 2.1 นโยบายด้านการสรา้งเครือข่าย 14 

 2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย  

14 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย

ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

14 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 14 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 14 

  2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 14 

 2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  15 



 

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี (2560-

2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี 

(2560-2564) 

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564   
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เครือข่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

21 

ภาคผนวก 22 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนิงานแสวงหาเครือข่ายแผนการดำเนินงานแสวงหา 

เครอืข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

23 

 รายงานการประชุมที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการจัดทำแผนปฏิบ ัต ิการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

26 

 ภาพกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย  

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

   วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีพันธกิจหลัก ด้านการ

บริการวิชาการด้านสร้างเครือข่ายและร่วมมือกับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้าน

ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม และสื่อใหม่   โดยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ตระหนักในความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน  การทำกิจกรรมร่วมกัน  มีผลผลิตที่เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  และให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะโดยวิทยาลัย

นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัย

ภาพยนตร์ฯ  ในปีงบประมาณ  2564  มีจำนวน  5  เครือข่าย ซึ ่งแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    อัน

ประกอบด้วย ลักษณะ  และความหมายดังต่อไปนี้ 

เครอืข่าย   หมายถงึ  รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรอืองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยน

ข่าวสาร 

ข้อมูลระหว่างกัน  หรือทำกิจกรรมร่วมกัน  ช่วยเหลือกัน  โดยการติดต่อโดยตรงระหว่างกล่ม  ซึ่งจะมีการ

จัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์กรการสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ  โดยรูปแบบการ

รวมตัวแบบหลวมๆ  เฉพาะกิจ  ตามความจำเป็นหรอืเป็นโครงสรา้งที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน 

  เครอืข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกอบด้วย 

  1.  เครอืข่ายศิษย์เก่า 

  2.  เครอืข่ายชุมชน 

  3.  เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ 

  4.  เครอืข่ายผู้ประกอบการ 

  5.  เครอืข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

  ผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

เครอืข่าย ผลผลิตที่เปน็ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

1.  เครอืข่ายศิษย์เก่า ศิษย์เก่าวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 

2.  เครอืข่ายชุมชน เป ็นแหล่งเร ียนรู ้ เพ ื ่อการว ิจ ัยและการบริการว ิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

3.  เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ 

 

ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑติเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพ 



 

เครอืข่าย ผลผลิตที่เปน็ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

4.  เครอืข่ายผู้ประกอบการ 

   

1.  ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.  เป็นสถานที่ศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3.  เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพสำหรับนักศึกษา 

4.  รับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา 

5 .   เ ค ร ื อ ข ่ า ย ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย

ต่างประเทศ 

 

1.  แลกเปลี่ยนนักศึกษา 

2.  ร่วมศึกษาวิจัย 

3.  แลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน 

 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน

แสวงหา 

เครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางที่

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์  ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  รวมทั้งให้ครอบคลุมถึงเป้าหมาย  แนวทางการดำเนินกิจกรรม  และกิจกรรมหรือ

โครงการแสวงหาเครอืข่ายของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

 
 

 
 



 

1.5 โครงสร้างการบริหารจดัการ (ADMINISTRATIVE  CHART)  
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1.4 ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

  

กลุ่ม

เครือข่าย 

โครงการ/

กิจกรรม 

(จำนวน) 

ผลการดำเนินงาน 

1)กล่ม

เครือข่าย

ศิษย์เก่า 

วิทยาลัย

ภาพยนตร์

ฯ ยังไม่มี

ศิษย์เก่า 

โครงการ

ศษิย์เก่า 

SISA 

15/4/2563 ศิษย์เก่าได้วทิยากรพิเศษ ให้ความรูเ้รื่องการฝึกงานและ

การทำงานจริงเมื่อจบการศึกษา และจัดหางานให้ศษิย์ปัจจุบัน ผ่าน

สื่ออนไลน์ 

https://drive.google.com/file/d/12GMyVxE3UgwalPpn5NEzBNkSQhR

mNnhH/view?usp=sharing 

2) กลุ่ม

เครือข่าย

ชุมชน 

โครงการ

เพิ่มจำนวน

องค์ความรู้

ในแหล่ง

เรียนรู้   

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562  วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ได้ลงนามความ

ร่วมมอื ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จังหวัด

นครปฐม  เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันในโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 2563 และงานวิจัยปีงบประมาณ 2563  

3) กลุ่ม

เครือข่าย

สมาคม

วิชาชีพ 

โครงการสห

กิจศกึษา ปี

การศกึษา 

2562 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
ความร่วมมือทางวิชาการปรับปรุงหลักสูตร 

4) กลุ่ม

เครือข่าย

ผู้ประกอบ

การ  

โครงการฝกึ

ประสบการ

วิชาชีพ ปี

การศกึษา 

2562 

1.บริษัท AEC 
2.บริษัทอิเมจิน 
3.บริษัท Nova Tara Grop 
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กลุ่ม

เครือข่าย 

โครงการ/

กิจกรรม 

(จำนวน) 

ผลการดำเนินงาน 

5) กลุ่ม

เครือข่าย

มหาวิทยา

ลัย

ต่างประเท

ศ 

มหาวิทยาลัยเ

ฉิงตู, ประเทศ

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
 

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการ
สร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Thai Animations and 
Folklore ในการประชุม 4th Annual Conference of Chinese 
Animation Research in 2019 ณ Chengdu University ประเทศจีน 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype University of the Society) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัด

ครู ปลูกฝังประชาชนใหส้ามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั ่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที ่เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ

แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและ

สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่

ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  (Provide Academic 

Services and Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสาน

ความเป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service 

Center and Sustain the Thainess) 

4) วิจ ัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู ้ (Conduct Research, Create Innovation and 

Develop Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ 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) เครือข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
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5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี

ความมุ่งมั่น 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ

สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่ง

ทำความดทีี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มแีหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  
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4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู ่การเป็น

เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่ง

ที่จะผลติผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลติงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั ้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็น

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรูเ้พื่อการบริการวชิาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

และเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
2.1 นโยบายด้านการสร้างเครอืข่าย 

1. เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยนวัตกรรมหลากหลายสนองความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน  

2. เน้นระบบเครือข่าย และหุน้ส่วนการศกึษา ตามหลักการมสี่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาครัฐและ 

    เอกชน  

3. เชื่อมโยงและบูรณาการการศกึษาเข้ากับการให้บริการทางวิชาการ และกิจการพัฒนานักศึกษา  

    โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน  

4. เน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะพึงประสงค์   

 

2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

1. หน่วยงานดำเนินการสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ 

(การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) 

2. หน่วยงานดำเนินการพัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 

3. หน่วยงานสนับสนุนการดำเนนิกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมอืของเครือข่าย 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1  ยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

2.3.2  เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ ่นท ี่

หลากหลาย 

2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของเครือข่ายที ่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 

≥80 

2. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน 

≥80 

 

 



 

 

17 
 

 

2.4 ขั ้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564   

1. เสนอแต่งตั ้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระดับ

หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย ตามข้อเสนอแนะผลการดำเนินงาน

ในปีที่ผ่านมา พร้อมกำหนดกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง

หรอืเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย 

4. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน และเสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณาอนุมัติ  

5. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ 

6. ทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561– มีนาคม 2563) ร่วมกับผู ้บริหาร

หน่วยงาน  

7. เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561– มีนาคม 2563) กับกองพัฒนานักศกึษา

ตามปฏิทินนัดหมาย 

8. สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12 เดือน  

9. จัดเก็บหลักฐาน และรายงานผลการดำเนนิงาน จัดส่งกองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ  
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2.5 แผนกจิกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย ระยะ 5 ปี และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564)  
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1. กล่มเครอืขา่ยศิษยเ์ก่า วทิยาลัยภาพยนตร์ฯ  

1.1 โครงการ

ศิษย์เก่า 

SISA 

เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้เกดิ

กจิกรรมสรา้ง

ความสัมพนัธ ์การมี

ส่วนในการพัฒนา

และเกิดผลผลิตที่

เป็นประโยชน์ของ

กลุ่มเครอืข่ายอย่าง

เป็นรูปธรรม 

1. รอ้ยละของ

เครอืข่ายที่มี

ผลผลิตร่วมกนั

และเป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลยั 

2. รอ้ยละของ

เครอืข่ายความ

ร่วมมือในประเทศ

ที่มีการจัด

กจิกรรมร่วมกัน 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

ศิษย์เก่า 

10
,0

00
 

10
,0

00
 

10
,0

00
 

10
,0

00
 

11
0,

00
0 ฝ่ายวิชาการ 

  2) กลุ่มเครอืข่ายชุมชน  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

 2.1  โครงการ

เพิ่มจำนวน

องค์ความรู้

ในแหลง่

เรียนรู ้  

 เพื่อสง่เสรมิและ

สนับสนุนให้เกดิ

กจิกรรมสรา้ง

ความสัมพนัธ ์การมี

ส่วนในการพัฒนา

และเกิดผลผลิตที่

เป็นประโยชน์ของ

กลุ่มเครอืข่ายอย่าง

เป็นรูปธรรม 

1. รอ้ยละของ

เครอืข่ายที่มี

ผลผลิตร่วมกนั

และเป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลยั 

2. รอ้ยละของ

เครอืข่ายความ

ร่วมมือในประเทศ

ที่มีการจัด

กจิกรรมร่วมกัน 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

ชุมชน 

10
,0

00
 

10
,0

00
 

10
,0

00
 

10
,0

00
 

11
0,

00
0 ฝ่ายวิชาการ 

 3. กลุ่มเครอืขา่ยสมาคมวชิาชีพ  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

 3.1  โครงการสห

กจิศึกษา ปี

การศึกษา 

2563 

 เพื่อสง่เสรมิและ

สนับสนุนให้เกดิ

กจิกรรมสรา้ง

ความสัมพนัธ ์การมี

ส่วนในการพัฒนา

และเกิดผลผลิตที่

เป็นประโยชน์ของ

กลุ่มเครอืข่ายอย่าง

เป็นรูปธรรม 

  

1. รอ้ยละของ

เครอืข่ายที่มี

ผลผลิตร่วมกนั

และเป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลยั 

2. รอ้ยละของ

เครอืข่ายความ

ร่วมมือในประเทศ

ที่มีการจัด

กจิกรรมร่วมกัน 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

 เครอืข่าย

สมาคม

วิชาชีพ  

30
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
 

 3
0,

00
0  ฝ่ายวิชาการ 

  4. กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ   
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

 4.1  โครงการฝกึ

ประสบการ

วิชาชีพ ปี

การศึกษา 

2563 

 เพื่อสง่เสรมิและ

สนับสนุนให้เกดิ

กจิกรรมสรา้ง

ความสัมพนัธ ์การมี

ส่วนในการพัฒนา

และเกิดผลผลิตที่

เป็นประโยชน์ของ

กลุ่มเครอืข่ายอย่าง

เป็นรูปธรรม 

1. รอ้ยละของ

เครอืข่ายที่มี

ผลผลิตร่วมกนั

และเป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลยั 

2. รอ้ยละของ

เครอืข่ายความ

ร่วมมือในประเทศ

ที่มีการจัด

กจิกรรมร่วมกัน 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

 เครอืข่าย

ผู้ประกอบ

การ  

30
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
 

30
,0

00
 

 3
0,

00
0  ฝ่ายวิชาการ 

  5. กลุ่มเครอืขา่ยมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 มหาวิทยาลยั 

เฉิงตู, ประเทศ 

สาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

 

 เพื่อสง่เสรมิและ

สนับสนุนให้เกดิ

กจิกรรมสรา้ง

ความสัมพนัธ ์การมี

ส่วนในการพัฒนา

และเกิดผลผลิตที่

เป็นประโยชน์ของ

กลุ่มเครอืข่ายอย่าง

เป็นรูปธรรม 

1. รอ้ยละของ

เครอืข่ายที่มี

ผลผลิตร่วมกนั

และเป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลยั 

2. รอ้ยละของ

เครอืข่ายความ

ร่วมมือในประเทศ

ที่มีการจัด

กจิกรรมร่วมกัน 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

80 

เครอืข่าย

มหาวิทยา

ลัย

ต่างประเท

ศ 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

50
,0

00
 

15
0,

00
0 ฝ่ายวิชาการ 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2) กลุ่มเครอืข่ายชุมชน 

1.1 โครงการศิษย์เก่า SISA เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน

ให้เกดิกจิกรรมสรา้ง

ความสัมพนัธ ์การมีส่วน

ในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตที่เปน็ประโยชน์

ของกลุ่มเครอืข่ายอย่าง

เป็นรูปธรรม 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่

มีผลผลติร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ตอ่

มหาวิทยาลยั 

2. รอ้ยละของเครอืข่าย

ความร่วมมือในประเทศ

ที่มีการจัดกจิกรรม

ร่วมกัน 

80 

 

 

 

 

80 

นักศึกษา

วิทยาลยัการ

ภาพยนตร์ฯ 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

 ฝ่ายสารสนเทศ 

2) กลุ่มเครอืข่ายชุมชน 

 2.1  โครงการเพิ่มจำนวน

องค์ความรูใ้นแหล่ง

เรียนรู ้  

 เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุน

ให้เกดิกจิกรรมสรา้ง

ความสัมพนัธ ์การมีส่วน

ในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตที่เปน็ประโยชน์

ของกลุ่มเครอืข่ายอย่าง

เป็นรูปธรรม 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่

มีผลผลติร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ตอ่

มหาวิทยาลยั 

2. รอ้ยละของเครอืข่าย

ความร่วมมือในประเทศ

80 

 

 

 

 

80 

นักศึกษา

วิทยาลยัการ

ภาพยนตร์ฯ 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

 ฝ่ายสารสนเทศ 



 

 

24 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ที่มีการจัดกจิกรรม

ร่วมกัน 

3) กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ 

 3.1  โครงการสหกจิศึกษา ปี

การศึกษา 2563 

 เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุน

ให้เกดิกจิกรรมสรา้ง

ความสัมพนัธ ์การมีส่วน

ในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตที่เปน็ประโยชน์

ของกลุ่มเครอืข่ายอย่าง

เป็นรูปธรรม 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่

มีผลผลติร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ตอ่

มหาวิทยาลยั 

2. รอ้ยละของเครอืข่าย

ความร่วมมือในประเทศ

ที่มีการจัดกจิกรรม

ร่วมกัน 

80 

 

 

 

 

80 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

เครอืขา่ย

สมาคมวิชาชีพ 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

 ฝ่ายสารสนเทศ 

4) กลุ่มเครอืขา่ยผู้ประกอบการ    

4.1 โครงการฝกึประสบการ

วิชาชีพ ปีการศึกษา 

2563 

 เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุน

ให้เกดิกจิกรรมสรา้ง

ความสัมพนัธ ์การมีส่วน

ในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตที่เปน็ประโยชน์

ของกลุ่มเครอืข่ายอย่าง

เป็นรูปธรรม 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่

มีผลผลติร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ตอ่

มหาวิทยาลยั 

2.รอ้ยละของเครอืข่าย

ความร่วมมือในประเทศ

80 

 

 

 

 

80 

ผู้ประกอบการ/

นักศึกษา 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

 ฝ่ายสารสนเทศ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ที่มีการจัดกจิกรรม

ร่วมกัน 

5) กลุ่มเครอืข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  

5.1 มหาวิทยาลยั 

เฉิงตู, ประเทศ 

สาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

 

 เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุน

ให้เกดิกจิกรรมสรา้ง

ความสัมพนัธ ์การมีส่วน

ในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตที่เปน็ประโยชน์

ของกลุ่มเครอืข่ายอย่าง

เป็นรูปธรรม 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่

มีผลผลติร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ตอ่

มหาวิทยาลยั 

2. รอ้ยละของเครอืข่าย

ความร่วมมือในประเทศ

ที่มีการจัดกจิกรรม

ร่วมกัน 

80 

 

 

 

 

80 

เครอืขา่ย

มหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ 

ต.ค.63-ก.ย.

64 

50,000 ฝ่ายสารสนเทศ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบตัแิละการตดิตามประเมินผล 
การนำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564   ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความ

ร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม/โครงการ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

1. เพื ่อเสริมสร้างความรู ้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื ่องการ

ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์

กับเครือข่าย  

2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการดำเนนิงานแสวงหาเครือข่าย ไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564   ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสมัพันธ์กับเครือข่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการบริหารเครือข่ายให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่

กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ข ับเคลื ่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอด

ความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 

พร้อมจัดทำฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย  รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564    เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ

การดำเนินงาน และนำไปสู ่การปรับเปลี ่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตาม

และประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู ้ร ับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการ

ดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กบัเครือข่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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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- 
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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 
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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 
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รายชื่อแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 

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

เส็งสาย 
อ.ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 

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 
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มติที่ประชุม  อนุมัติการประชุม   เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี๖  :       เรื่องอ่ืนๆ  (เพิ่มเติม)         
   -ไม่มี- 

ปิดการประชุมเวลา   :  ๑๒.๐๐ น. 

 

 
(นางสาวกัลยากร  ทองมาก) 

                                                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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