
 

 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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วิทยาลัยนเิทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

ปรับปรุงเมื่อวันที ่..............มนีาคม 2564 



 

บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ  5 ปี 

(พ.ศ. 2560-2564)  และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการด้าน

ต่างๆ  ตามพันธกิจของหน่วยงาน  รวมทั้งสิน้  17  แผนปฏิบัติการ  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีเป้าหมายเพื่อการประสานงานและติดตาม  และสนับสนุนการ

บริหารจัดการด้านแผน  งบประมาณและการเงิน  ด้านบุคลากร  การบริหารทั่วไป  การพัฒนาการเรียน

การสอน  การพัฒนานักศึกษา  การให้บริการการใหค้ำปรึกษานักศึกษาและชุมชน และการประกัน

คุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศการสร้างสรรค์และการศกึษาสื่อบันเทิงในภูมิภาค   

 ในปีงบประมาณ 2564  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัด

ให้มกีารทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) โดยการวิเคราะห์

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง) พร้อมทั้งศึกษา

สภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆ ที่วทิยาลัยฯจะต้องเผชิญ โดยได้มกีารรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้

วิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม  Excel ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   อยู่ในตำแหน่ง “ใช้

พันธมิตร” ดังภาพข้างล่างนี้เมื่อวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ทราบตำแหน่ง

ยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จงึได้ปรับปรุงสถานการณ์ สามารถปรับปรุงตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยไป

อยู่ในตำแหน่ง “ที่ลักคณา” ดังภาพข้างล่างนี้ 

 
 

1 เทคโนโลยทีนัสมยัขึน้เอือ้อ ำนวยต่อกำรบรหิำรงำน - เทคโนโลยกีำรสื่อสำร On-line ท ำใหส้ำมำรถส่งข่ำวสำร และกำรประชำสมัพนัธ์สู่หน่วยงำนภำยนอกไดส้ะดวกยิง่ขึน้- กำรเปลีย่นแปลงตำมเทคโนโลยทีีท่นัสมยัขึน้ ช่วยลดควำมซบัซ้อน และขัน้ตอนในกำรท ำงำน ส่งผลใหบุ้คลำกรท ำงำนไดอ้ย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพมำกขึน้32       
2 กำรเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยมแีนวโน้มเป็นตลำดเสรทีำงควำมคดิ ท ำใหอ้งคก์รเอกชนมุง่หำควำมรูผ้ำ่นสถำบนักำรศกึษำส่งผลใหว้ทิยำลยัมโีอกำสในกำรสรำ้งสรรคง์ำนร่วมกบัองคก์รเอกชน20       

 3 นโยบำยกำรเขำ้สู่ประชำคม อำเซยีน เปิดโอกำสใหม้กีำรพฒันำกำรศกึษำและร่วมมอืทำงกำรศกึษำมำกขึน้- นโยบำยกำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซยีน ท ำใหม้โีอกำสแลกเปลีย่นบุคลำกร รวมถงึกำรขยำยควำมร่วมมอืกบัประเทศกลุม่อำเซยีนและกลุม่ประเทศอืน่ๆ เพิม่มำกขึน้- กำรเปิด AEC มโีอกำสทีจ่ะเปิดหลกัสูตรภำษำต่ำงประเทศ และรบันักศกึษำจำกประเทศเพื่อนบำ้นมำกขึน้และท ำควำมร่วมมอืกบัประเทศในอำเซยีนไดม้ำกขึน้19        
 รวม 111     

รวม % 40.36   

1 กระบวนกำรเรยีนกำรสอนและกำรจดักจิกรรม ยงัไมส่ำมำรถท ำใหน้ักศกึษำมทีกัษะภำวะผูน้ ำ ทกัษะดำ้นกำรคดิวเิครำะหแ์ละทกัษะดำ้นภำษำองักฤษ 15        ชือ่: 1 ผูบ้รหิำรและทมีผูบ้รหิำรมวีสิยัทศัน์ทำ้ทำย และร่วมรบัผดิชอบผลกัดนักำรด ำเนินงำนของวทิยำลยัอย่ำงจรงิจงั- ผูบ้รหิำรวทิยำลยัมวีสิยัทศัน์ทำ้ทำยในกำรพฒันำคุณภำพของวทิยำลยัไปสู่ควำมส ำเรจ็ได-้ มทีมีผูบ้รหิำรรบัผดิชอบร่วมกนัผลกัดนักำรด ำเนินงำนของวทิยำลยัอย่ำงจรงิจงั ท ำใหว้ทิยำลยัไดร้บักำรยอมรบั33       
2 กำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม ยงัอยู่ในพื้นทีจ่ ำกดั (เฉพำะพื้นทีร่บัผดิชอบของมหำวทิยำลยั)9          2 บุคลำกรมคีวำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะทำง โดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์11       
3 บุคลำกรยงัไมเ่ชีย่วชำญ โดยเฉพำะควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ - บุคลำกรมปีระสบกำรณ์และควำมรูค้วำมเขำ้ใจน้อยในกำรบรหิำรจดักำรดำ้นงบประมำณกำรเงนิ กำรคลงัและพสัดุ8          3 กำรน ำผลงำนวจิยัไปใชป้ระโยชน์ยงัมน้ีอย- กำรน ำผลงำนวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพำณชิย์และอุตสำหกรรมยงัมน้ีอยท ำใหไ้ดร้บัทุนอุดหนุนจำกเอกชนมน้ีอยดว้ย- กำรน ำผลงำนวจิยัไปสู่กำรจดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัรและทรพัย์สนิทำงปัญญำมน้ีอยและตอ้งใชร้ะยะเวลำนำน6         

รวม 40 จ ำนวนผู้ประเมิน= 5      รวม 56
รวม % 14.55     รวม % 20.36    

 1 รฐับำลขำดเสถยีรภำพทำงกำรเมอืง เป็นอุปสรรคต่อกำรบรหิำรกำรศกึษำของวทิยำลยั - นโยบำยของรฐับำลแต่ละยุคมกีำรเปลีย่นแปลงท ำใหค้วบคุมไมไ่ด ้เกดิควำมไมม่ ัน่คงทำงกำรเมอืง ท ำใหน้โยบำยทำงกำรศกึษำขำดควำมต่อเนื่องไมส่ำมำรถแข่งขนัในระดบันำนำชำตไิด้19       
2 ระบบประกนัคุณภำพกำรศกึษำท ำใหบุ้คลำกรไมส่ำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงเตม็ทีผ่ลงำนทีไ่ดไ้มม่คีุณภำพ18        

 3 สถำบนักำรศกึษำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศมกีำรแข่งขนักนัมำกขึน้ - สถำบนัอุดมศกึษำ มกีำรแข่งขนักำรพฒันำคุณภำพทำงกำรศกึษำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศในทุกมติ ิ- กำรมคีูแ่ข่งขนัทีเ่ขม้แขง็ภำยในประเทศและต่ำงประเทศมำกขึน้ ท ำใหห้น่วยงำนประสบกบัปัญหำกำรรบันักศกึษำไมไ่ดต้รงตำมแผนทีก่ ำหนดไวจ้งึตอ้งมกีำรปรบัหลกัสูตรใหท้นัสมยัและตอ้งปรบัระบบกำรประชำสมัพนัธ์ใหม้ปีระสทิธภิำพเพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่ำงกวำ้งขวำงมำกยิง่ขึน้ เกดิภำวะกำรแข่งขนัทำงกำรศกึษำสูง และหลำกหลำยทัง้เชงิเนื้อหำและเชงิพื้นทีส่่งผลใหว้ทิยำลยัตอ้งมกีำรปรบัตวัใหท้นัต่อกำรเปลีย่นแปลงและสำมำรถแข่งขนัได้12        
รวม 68
รวม % 24.73   
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เมื่อวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ทราบตำแหน่งยุทธศาสตร์ใน

ปัจจุบัน จงึได้ปรับปรุงสถานการณ์ สามารถปรับปรุงตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยไปอยู่ในตำแหน่ง 

“ที่เร่งขยายงาน” ดังภาพข้างล่างนี้ 

 

 

 ส่วนที่  3  สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติ

การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   มีการ

กำหนดวิสัยทัศน์  จุดประสงค์  พันธกิจ  ภาระกิจ  เสารหลัก  วัฒนธรรม  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  

ค่านยิม  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ และมีจำนวนเป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  แผนงาน/กลยุทธ์  และ

โครงการเชิงยุทธศาสตร์  

  

 ส่วนที่  4  แผนยุทธศาสตร์  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 

   

1 ชอ้น-->เทคโนโลยทีนัสมยัขึน้เอือ้อ ำนวยต่อกำรบรหิำรงำน - เทคโนโลยกีำรสื่อสำร On-line ท ำใหส้ำมำรถส่งข่ำวสำร และกำรประชำสมัพนัธ์สู่หน่วยงำนภำยนอกไดส้ะดวกยิง่ขึน้- กำรเปลีย่นแปลงตำมเทคโนโลยทีีท่นัสมยัขึน้ ช่วยลดควำมซบัซ้อน และขัน้ตอนในกำรท ำงำน ส่งผลใหบุ้คลำกรท ำงำนไดอ้ย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพมำกขึน้11.64%

2 ชอ้น-->กำรเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยมแีนวโน้มเป็นตลำดเสรทีำงควำมคดิ ท ำใหอ้งคก์รเอกชนมุง่หำควำมรูผ้ำ่นสถำบนักำรศกึษำส่งผลใหว้ทิยำลยัมโีอกำสในกำรสรำ้งสรรคง์ำนร่วมกบัองคก์รเอกชน7.27%

 3 นโยบำยกำรเขำ้สู่ประชำคม อำเซยีน เปิดโอกำสใหม้กีำรพฒันำกำรศกึษำและร่วมมอืทำงกำรศกึษำมำกขึน้- นโยบำยกำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซยีน ท ำใหม้โีอกำสแลกเปลีย่นบุคลำกร รวมถงึกำรขยำยควำมร่วมมอืกบัประเทศกลุม่อำเซยีนและกลุม่ประเทศอืน่ๆ เพิม่มำกขึน้- กำรเปิด AEC มโีอกำสทีจ่ะเปิดหลกัสูตรภำษำต่ำงประเทศ และรบันักศกึษำจำกประเทศเพื่อนบำ้นมำกขึน้และท ำควำมร่วมมอืกบัประเทศในอำเซยีนไดม้ำกขึน้6.91% ลั
 รวม  

รวม

1 แกไ้ข-->กระบวนกำรเรยีนกำรสอนและกำรจดักจิกรรม ยงัไมส่ำมำรถท ำใหน้ักศกึษำมทีกัษะภำวะผูน้ ำ ทกัษะดำ้นกำรคดิวเิครำะหแ์ละทกัษะดำ้นภำษำองักฤษ 5.45% มรฏ.สวนสุนันทำ 1 ใช-้->ผูบ้รหิำรและทมีผูบ้รหิำรมวีสิยัทศัน์ทำ้ทำย และร่วมรบัผดิชอบผลกัดนักำรด ำเนินงำนของวทิยำลยัอย่ำงจรงิจงั- ผูบ้รหิำรวทิยำลยัมวีสิยัทศัน์ทำ้ทำยในกำรพฒันำคุณภำพของวทิยำลยัไปสู่ควำมส ำเรจ็ได-้ มทีมีผูบ้รหิำรรบัผดิชอบร่วมกนัผลกัดนักำรด ำเนินงำนของวทิยำลยัอย่ำงจรงิจงั ท ำใหว้ทิยำลยัไดร้บักำรยอมรบั12.00%

2 แกไ้ข-->กำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม ยงัอยู่ในพื้นทีจ่ ำกดั (เฉพำะพื้นทีร่บัผดิชอบของมหำวทิยำลยั)3.27% 2 ใช-้->บุคลำกรมคีวำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะทำง โดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์4.00%

3 บุคลำกรยงัไมเ่ชีย่วชำญ โดยเฉพำะควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ - บุคลำกรมปีระสบกำรณ์และควำมรูค้วำมเขำ้ใจน้อยในกำรบรหิำรจดักำรดำ้นงบประมำณกำรเงนิ กำรคลงัและพสัดุ2.91% 3 กำรน ำผลงำนวจิยัไปใชป้ระโยชน์ยงัมน้ีอย- กำรน ำผลงำนวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพำณชิย์และอุตสำหกรรมยงัมน้ีอยท ำใหไ้ดร้บัทุนอุดหนุนจำกเอกชนมน้ีอยดว้ย- กำรน ำผลงำนวจิยัไปสู่กำรจดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัรและทรพัย์สนิทำงปัญญำมน้ีอยและตอ้งใชร้ะยะเวลำนำน2.18%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 5      รวม
รวม รวม

 1 พลกิ-->รฐับำลขำดเสถยีรภำพทำงกำรเมอืง เป็นอุปสรรคต่อกำรบรหิำรกำรศกึษำของวทิยำลยั - นโยบำยของรฐับำลแต่ละยุคมกีำรเปลีย่นแปลงท ำใหค้วบคุมไมไ่ด ้เกดิควำมไมม่ ัน่คงทำงกำรเมอืง ท ำใหน้โยบำยทำงกำรศกึษำขำดควำมต่อเนื่องไมส่ำมำรถแข่งขนัในระดบันำนำชำตไิด้6.91%

2 พลกิ-->ระบบประกนัคุณภำพกำรศกึษำท ำใหบุ้คลำกรไมส่ำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงเตม็ทีผ่ลงำนทีไ่ดไ้มม่คีุณภำพ6.55%  
 3 สถำบนักำรศกึษำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศมกีำรแข่งขนักนัมำกขึน้ - สถำบนัอุดมศกึษำ มกีำรแข่งขนักำรพฒันำคุณภำพทำงกำรศกึษำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศในทุกมติ ิ- กำรมคีูแ่ข่งขนัทีเ่ขม้แขง็ภำยในประเทศและต่ำงประเทศมำกขึน้ ท ำใหห้น่วยงำนประสบกบัปัญหำกำรรบันักศกึษำไมไ่ดต้รงตำมแผนทีก่ ำหนดไวจ้งึตอ้งมกีำรปรบัหลกัสูตรใหท้นัสมยัและตอ้งปรบัระบบกำรประชำสมัพนัธ์ใหม้ปีระสทิธภิำพเพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่ำงกวำ้งขวำงมำกยิง่ขึน้ เกดิภำวะกำรแข่งขนัทำงกำรศกึษำสูง และหลำกหลำยทัง้เชงิเนื้อหำและเชงิพื้นทีส่่งผลใหว้ทิยำลยัตอ้งมกีำรปรบัตวัใหท้นัต่อกำรเปลีย่นแปลงและสำมำรถแข่งขนัได้4.36%  

รวม
รวม

SO

59.27

ชือ่:

111           

40
5.82

32.86       
56

68

36.36

11.27

5/4/2017 0:00

: 1.00
: WT

           

        

   

    

         

          

           

                

 ภาพท่ี 1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวทิยาลัยนเิทศศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปัจจุบัน 



 

 โดยทั้ง  3 ยุทธศาสตร์  จะแบ่งเป็น 4 ส่วน  ได้แก่  มติิประสิทธิผล  คุณภาพการใหบ้ริการ  

ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กร  ตามเป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/กลยุทธ์  

โครงการเชิงยุทธศาสตร์  รวมทั้งการกำหนดผู้กำกับดูแล และหน่วยงานที่รับผดิชอบ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/

ยุทธศาสตร์ 

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 

1.พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็น

เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

9 20 15 19 

2.สร้างผลงานวิชาการสู่การ

ยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

6 7 6 6 

3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

และการยกย่องระดับนานาชาติ 

7 7 8 8 

รวม 22 34 29 33 

 

 ส่วนที่  5  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ซึ่งได้แบ่งตามยุทธศาสตร์ทั้ง  3 

ยุทธศาสตร์  ในส่วนที่  4  และเพิ่มเตมิในส่วนของงบประมาณในแต่ละโครงการเชิงยุทธศาสตร์  

รวมทั้งมกีารจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/

ยุทธศาสตร์ 

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 

1.พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็น

เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

9 20 15 19 

2.สร้างผลงานวิชาการสู่การ

ยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

6 7 6 6 

3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

และการยกย่องระดับนานาชาติ 

7 7 8 8 

รวม 22 34 29 33 

 



 

ส่วนที่  6  แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล 

แนวทางการดำเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกำหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติ และ

การตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 พร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี ่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์  

และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้

เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กำหนด

ไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร

ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สู่การ

ประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายใน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายใน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ที่เกี่ยวข้องกับ

ภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น  



 

 

    1.แผนปฏิบัติพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

2.แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

3. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

4.แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

5.แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

6.แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

7.แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

8.แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

9.แผนพัฒนาบุคลากร 

10.แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

11.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

12.แผนการจัดการความรู้ 

13.แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

14.แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

15.แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

16.แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

17.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

2.2 กำหนดขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

การสรา้งกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผูป้ฏิบัติ มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดำเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินัน้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงาน

ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ

มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้

ประสบผลสำเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้ 

 

 



 

1. ผู ้บริหารระดับสูงและผู ้บริหารทุกระดับเป็นผู ้ รวบรวมพลังขับเคลื ่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการ

ดำเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื ่อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทำงานเพื่อ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการ

แลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  แล้ว วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

จะต้องวางระบบที่จะวัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จำเป็นต้องมีการติดตาม

และประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้

ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย

ดัชนชีีว้ัดความสำเร็จในหลายมติิ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนเชิง

ยุทธศาสตร์ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การตดิตามผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยการจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า 

และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดทำรายงานผลงานประจำปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

4. การติดตามผลตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีที ่กำหนดไว้แล้ว โดยมีการ

กำหนดระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 



 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่

ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

 “นิเทศศาสตร์” เป็นองค์ความรู ้หรือศาสตร์ที่ว่าด้วยการสื ่อสารที ่มีพัฒนาการมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ยุคนี้ ส่งผลให้ศาสตร์เก่าแก่ศาสตร์นี้ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่า ภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) 
กำลังปรับเปลี่ยนในหลายด้านและกำลังถูกท้าทายในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติวิชาชีพ ซึ่งมีการกล่าว
อ้างว่าบัณฑิตนิเทศศาสตร์อาจหางานทำเกี่ยวกับงานนิเทศศาสตร์โดยตรงได้ยากขึ้น เนื่องจากองค์กรสื่อดั้งเดิม
อย่างสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสารและสื่อวิทยุโทรทัศน์ มีการปิดตัวลงไปเป็นจำนวนมากเพราะประสบปัญหา
ขาดทุนจากการไม่มีรายได้โฆษณาเข้ามาหมุนเวียนองค์กรสื่อเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 
 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านการสื่อสารก็ยังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับขับเคลื่อน
สังคมและเพ่ือเป็นการปรับให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงได้มีการก่อตั้งวิทยาลัยที่บูรณาการรวมศาสตร์ด้าน
ต่าง ๆ ของการสื่อสารและการสร้างสรรค์สื่อเอาไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยีสื่อ ด้านสื่อดิจิทัล ด้านการออกแบบการสื่อสาร ธุรกิจการสื่อสาร และด้า นการ
ออกแบบสื่อใหม่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมในการสร้างนวัตกรรมทางด้านการสื่อสารในอนาคตและยังตอบรับ
วัฒนธรรมดิจิทัลที่กำลังเกิดข้ึน 
  ศาสตร์ด้านการสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ สื่อสร้างสรรค์ และการออกแบบสื่อ ยังมีความสำคัญแทบทุก
ด้าน ทั้งในชีวิตประจำวัน วงการธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม  ใช้ในการเมืองการปกครอง ใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในสังคม ใช้ในการถ่ายทอดวัฒนธรรม และใช้ในการศึกษาได้ โดย
ต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ 
 ความสำคัญดังกล่าว คงไม่เป็นการกล่าวเกินจริง  หากจะสรุปความสำคัญของการสื่อสารว่า “การ
สื่อสารคือหัวใจในการดำรงอยู่ของมนุษย์” เนื่องจากการสื่อสารเข้าไปมีบทบาทในชีวิตมนุษย์และสังคมอย่าง
เด่นชัด ดังนั ้นการศึกษานิเทศศาสตร์ สื ่อสร้างสรรค์ และการออกแบบสื่อ ให้เข้าใจและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จึงถือว่าเป็นการเติมเต็มศักยภาพของผู้ศึกษาให้พร้อมที่จะเผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ  และดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งมั่นคงของสังคม
มนุษยชาติด้วยเช่นกัน  

ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับ
การเติบโตของหน่วยงาน และเป็นศูนย์กลางในการศึกษาศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  จึงเห็นควรยกฐานะและควบรวมหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์และสาขาวิชา
การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 
เป็นวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมในการสร้างนวัตกรรมทางด้านการสื่อสารใน



 

อนาคตและยังตอบรับวัฒนธรรมดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้น อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ใน
สายงานด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสร้างสรรค์ และการออกแบบสื่อ ให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับต่อไป 



 

1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 



 

1.3  รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนเิทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  

 



 

 

 

1.4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนหลักสูตรที่เปดิสอน 

   ปีการศกึษา 2563 

1 นิเทศศาสตร
บัณฑิต 

นิเทศศาสตร์ 
-แขนงวิชาวารสารศาสตร์  
-แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์กร 
-แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 
-แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
-แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

1 

2 ศิลปบัณฑิต 
(ศิลปะภาพยนตร์)  
หลักสูตรนานาชาติ 

Cinematic Arts 
-Film Production 
-Applied Performing Arts 

1 

3 ศิลปบัณฑิต (การ
สร้างสรรค์สื่อ
ดิจิทัล) 
หลักสูตรนานาชาติ 

Creativity and Digital Media 
-Digital Design 
-Digital Marketing 

1 

รวมทั้งสิ้น 3 

 
 

1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา/เป้าหมายรองรับ/คน 
2564 2565 2566 2567 2568 รวม 

ภาคปกติ 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารศาสตร์  40 40 40 40 40 200 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์กร  

60 60 60 60 60 300 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการโฆษณาและ
สื่อสารการตลาด  

80 80 80 80 80 400 



 

 

 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์  

80 80 80 80 80 400 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล 

120 120 120 120 120 600 

รวมหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 380 380 380 380 380 1,900 
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 10 10 10 10 10  50 
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 5 5 5 5 5 25 
รวมหลักสูตรนิเทศศาสตรระดับบัณฑิตศึกษา 15 15 15 15 15 75 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์  

60 - - - - 60 

สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ 

- - - - - - 

สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล  
(หลักสูตรนานาชาติ)   
แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล  

- - - - - - 

สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื ่อดิจ ิท ัล (หลักสูตร
นานาชาติ)  แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล  

- - - - - - 

ส า ข า ว ิ ช า ศ ิ ล ป ะ ภ า พ ย น ต ร ์  แ ล ะ สื่ อ
สร้างสรรค(์หลักสูตรนานาชาติ) 
 

- 60 60 60 60 240 

รวมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 60 60 60 60 60 300 
รวมทั้งสิ้น 455 455 455 455 455 2,275 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 

 

จำนวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 

ปกติ ปกติ ปกติ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  

-แขนงวิชาวารสารศาสตร์  

-แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

และการสื่อสารองค์กร 

-แขนงว ิชาการโฆษณาและ

สื่อสารการตลาด 

-แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์ 

-แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อ

ดิจทิัล 

   

สาขาศิลปะภาพยนตร์ 

Cinematic Arts 
-Film Production 
-Applied Performing Arts 

0 5 11 

สาขาวิชาการสร้างสรรค์และ

สื่อดจิทิัล 

Creativity and Digital 
Media 
-Digital Design 
-Digital Marketing 

1 3 9 

รวมทั้งสิ้น 1 8 20 

 

1.4.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต 

ปีการศกึษา 2560 2561 2562 

การมีงานทำ 100 100 100 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.พ.    

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ - - 4.69 
 

 



 

 

 

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จำนวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปงีบประมาณ 2563 

ผลงาน นำไปใช ้ ผลงาน นำไปใช ้ ผลงาน นำไปใช ้

นิเทศศาสตรบัณฑิต       

สาขาศิลปะภาพยนตร์ 5 5 4 4 4 4 

สาขาว ิชาการสร ้างสรรค ์และส ื่อ

ดิจทิัล 

3 3 1 1 5 5 

รวมทั้งสิ้น 8 8 5 5 9 9 

 

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 

จำนวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2561 

ปีงบประมาณ  

2562 

ปีงบประมาณ 

2563 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์    

รวมทั้งสิ้น 9 7 1 

 

1.4.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จำนวนโครงการทำนบุำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2561 

ปีงบประมาณ  

2562 

ปีงบประมาณ 

2563 

1. สาขาการสรา้งภาพยนตร์ 1 1 1 

2. สาขาวิชาการสรา้งสรรค์และสื่อดจิทิัล 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 
 

 บุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
รายได้) 

- 8 4 12 9 1 1 1 12 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(ลูกจ้างประจำ) 

-  1 1 1    1 

รวมท้ังสิ้น - 8 5 13 10 1 1 1 13 

 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)้ 1 4 - - 5 
พนักงานมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างประจำ) - - 1 - 1 

รวมท้ังสิ้น 1 4 1 - 6 

เขตพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทำ 

 
 



 

 

 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วทิยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนนัทา 
 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

 เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

ตามหลักการ  

7–S Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

 Structure (โครงสรา้ง) มโีครงสรา้งการทำงาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสม ดีหรอืไม่ 

 Strategy (กลยุทธ)์ มกีารกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรอืไม่ 

 System (ระบบ)  ระบบการทำงานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

 Skill (ความชำนาญ)  บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรอืชำนาญมากน้อยเพียงใด มทีักษะใน 

การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

 Staff (บุคลากร)  บุคลากรของมคีวามพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจำนวนเพียงพอ 

หรอืไม่ 

 Style (รูปแบบ)   รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 Shared Value (ค่านยิมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรอืไม่ อะไรบ้างที่ทำให้องค์กร 

เข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

 

2.2 ประเด็นปัจจัยท่ีมผีลกระทบต่อการดำเนนิงานของวทิยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

   2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

  1. ผู้บริหารมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานมากมายหลาย 

      โครงการ 

  2. ผูบ้ริหารมเีครือข่ายความสัมพันธ์กับหลากหลายองค์กรทั้งภายในประเทศและ 

    ต่างประเทศ 
  3. คณาอาจารย์มีความสามรถเฉพาะทาง  และมีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ 

 



 

 

 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)(4 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

  1. การเป็นวิทยาลัยจัดตั้งใหม่ ทำใหข้าดการรับรู้และการยอมรับจากบุคลากรทั้ง 

              ภายในและภายนอกองค์กร 

  2. คณาจารย์ที่มคีวามรูค้วามสามารถในสายวิชายังมีจำนวนน้อย 

  3. วทิยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

  4. ความไม่พร้อมของสถานที่จัดการเรียนการสอน 

 
2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (3 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 

 1.  การสนับสนุนด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสรีประชาคมอาเซียน 
 2.  นโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลและของต่างประเทศโดยเฉพาะใน 

     ภูมิภาคเอเชีย 
 3.  ประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 
2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1.  สภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมด้านต่างๆ  รวมถึงอุตสาหกรรม 
     ภายในประเทศ 

 2.  ปัญหาทางการเมืองที่มีเป็นระยะ  ทำให้ชาวต่างชาติลดความเชื่อมั่นในการเข้ามา 
      ภายในประเทศ 

 3.  จุดอ่อนของคนไทยในเรื่องภาษาอังกฤษ 
 



 

 

 

2.3 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  

2.3.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ใน

ปัจจุบัน 

 
 
 
2.3.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 

1 เทคโนโลยทีนัสมยัขึน้เอือ้อ ำนวยต่อกำรบรหิำรงำน - เทคโนโลยกีำรสื่อสำร On-line ท ำใหส้ำมำรถส่งข่ำวสำร และกำรประชำสมัพนัธ์สู่หน่วยงำนภำยนอกไดส้ะดวกยิง่ขึน้- กำรเปลีย่นแปลงตำมเทคโนโลยทีีท่นัสมยัขึน้ ช่วยลดควำมซบัซ้อน และขัน้ตอนในกำรท ำงำน ส่งผลใหบุ้คลำกรท ำงำนไดอ้ย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพมำกขึน้32       
2 กำรเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยมแีนวโน้มเป็นตลำดเสรทีำงควำมคดิ ท ำใหอ้งคก์รเอกชนมุง่หำควำมรูผ้ำ่นสถำบนักำรศกึษำส่งผลใหว้ทิยำลยัมโีอกำสในกำรสรำ้งสรรคง์ำนร่วมกบัองคก์รเอกชน20       

 3 นโยบำยกำรเขำ้สู่ประชำคม อำเซยีน เปิดโอกำสใหม้กีำรพฒันำกำรศกึษำและร่วมมอืทำงกำรศกึษำมำกขึน้- นโยบำยกำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซยีน ท ำใหม้โีอกำสแลกเปลีย่นบุคลำกร รวมถงึกำรขยำยควำมร่วมมอืกบัประเทศกลุม่อำเซยีนและกลุม่ประเทศอืน่ๆ เพิม่มำกขึน้- กำรเปิด AEC มโีอกำสทีจ่ะเปิดหลกัสูตรภำษำต่ำงประเทศ และรบันักศกึษำจำกประเทศเพื่อนบำ้นมำกขึน้และท ำควำมร่วมมอืกบัประเทศในอำเซยีนไดม้ำกขึน้19        
 รวม 111     

รวม % 40.36   

1 กระบวนกำรเรยีนกำรสอนและกำรจดักจิกรรม ยงัไมส่ำมำรถท ำใหน้ักศกึษำมทีกัษะภำวะผูน้ ำ ทกัษะดำ้นกำรคดิวเิครำะหแ์ละทกัษะดำ้นภำษำองักฤษ 15        ชือ่: 1 ผูบ้รหิำรและทมีผูบ้รหิำรมวีสิยัทศัน์ทำ้ทำย และร่วมรบัผดิชอบผลกัดนักำรด ำเนินงำนของวทิยำลยัอย่ำงจรงิจงั- ผูบ้รหิำรวทิยำลยัมวีสิยัทศัน์ทำ้ทำยในกำรพฒันำคุณภำพของวทิยำลยัไปสู่ควำมส ำเรจ็ได-้ มทีมีผูบ้รหิำรรบัผดิชอบร่วมกนัผลกัดนักำรด ำเนินงำนของวทิยำลยัอย่ำงจรงิจงั ท ำใหว้ทิยำลยัไดร้บักำรยอมรบั33       
2 กำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม ยงัอยู่ในพื้นทีจ่ ำกดั (เฉพำะพื้นทีร่บัผดิชอบของมหำวทิยำลยั)9          2 บุคลำกรมคีวำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะทำง โดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์11       
3 บุคลำกรยงัไมเ่ชีย่วชำญ โดยเฉพำะควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ - บุคลำกรมปีระสบกำรณ์และควำมรูค้วำมเขำ้ใจน้อยในกำรบรหิำรจดักำรดำ้นงบประมำณกำรเงนิ กำรคลงัและพสัดุ8          3 กำรน ำผลงำนวจิยัไปใชป้ระโยชน์ยงัมน้ีอย- กำรน ำผลงำนวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพำณชิย์และอุตสำหกรรมยงัมน้ีอยท ำใหไ้ดร้บัทุนอุดหนุนจำกเอกชนมน้ีอยดว้ย- กำรน ำผลงำนวจิยัไปสู่กำรจดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัรและทรพัย์สนิทำงปัญญำมน้ีอยและตอ้งใชร้ะยะเวลำนำน6         

รวม 40 จ ำนวนผู้ประเมิน= 5      รวม 56
รวม % 14.55     รวม % 20.36    

 1 รฐับำลขำดเสถยีรภำพทำงกำรเมอืง เป็นอุปสรรคต่อกำรบรหิำรกำรศกึษำของวทิยำลยั - นโยบำยของรฐับำลแต่ละยุคมกีำรเปลีย่นแปลงท ำใหค้วบคุมไมไ่ด ้เกดิควำมไมม่ ัน่คงทำงกำรเมอืง ท ำใหน้โยบำยทำงกำรศกึษำขำดควำมต่อเนื่องไมส่ำมำรถแข่งขนัในระดบันำนำชำตไิด้19       
2 ระบบประกนัคุณภำพกำรศกึษำท ำใหบุ้คลำกรไมส่ำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงเตม็ทีผ่ลงำนทีไ่ดไ้มม่คีุณภำพ18        

 3 สถำบนักำรศกึษำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศมกีำรแข่งขนักนัมำกขึน้ - สถำบนัอุดมศกึษำ มกีำรแข่งขนักำรพฒันำคุณภำพทำงกำรศกึษำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศในทุกมติ ิ- กำรมคีูแ่ข่งขนัทีเ่ขม้แขง็ภำยในประเทศและต่ำงประเทศมำกขึน้ ท ำใหห้น่วยงำนประสบกบัปัญหำกำรรบันักศกึษำไมไ่ดต้รงตำมแผนทีก่ ำหนดไวจ้งึตอ้งมกีำรปรบัหลกัสูตรใหท้นัสมยัและตอ้งปรบัระบบกำรประชำสมัพนัธ์ใหม้ปีระสทิธภิำพเพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่ำงกวำ้งขวำงมำกยิง่ขึน้ เกดิภำวะกำรแข่งขนัทำงกำรศกึษำสูง และหลำกหลำยทัง้เชงิเนื้อหำและเชงิพื้นทีส่่งผลใหว้ทิยำลยัตอ้งมกีำรปรบัตวัใหท้นัต่อกำรเปลีย่นแปลงและสำมำรถแข่งขนัได้12        
รวม 68
รวม % 24.73   

: WT

: 1.00

5/4/2017 0:00

2.29                   

SO

มรฏ.สวนสุนันทำ

SO : WT
2.29         : 1.00

           

        

   

    

         

          

           

                

1 เทคโนโลยทีนัสมยัขึน้เอือ้อ ำนวยต่อกำรบรหิำรงำน - เทคโนโลยกีำรสื่อสำร On-line ท ำใหส้ำมำรถส่งข่ำวสำร และกำรประชำสมัพนัธ์สู่หน่วยงำนภำยนอกไดส้ะดวกยิง่ขึน้- กำรเปลีย่นแปลงตำมเทคโนโลยทีีท่นัสมยัขึน้ ช่วยลดควำมซบัซ้อน และขัน้ตอนในกำรท ำงำน ส่งผลใหบุ้คลำกรท ำงำนไดอ้ย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพมำกขึน้32       
2 กำรเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยมแีนวโน้มเป็นตลำดเสรทีำงควำมคดิ ท ำใหอ้งคก์รเอกชนมุง่หำควำมรูผ้ำ่นสถำบนักำรศกึษำส่งผลใหว้ทิยำลยัมโีอกำสในกำรสรำ้งสรรคง์ำนร่วมกบัองคก์รเอกชน20       

 3 นโยบำยกำรเขำ้สู่ประชำคม อำเซยีน เปิดโอกำสใหม้กีำรพฒันำกำรศกึษำและร่วมมอืทำงกำรศกึษำมำกขึน้- นโยบำยกำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซยีน ท ำใหม้โีอกำสแลกเปลีย่นบุคลำกร รวมถงึกำรขยำยควำมร่วมมอืกบัประเทศกลุม่อำเซยีนและกลุม่ประเทศอืน่ๆ เพิม่มำกขึน้- กำรเปิด AEC มโีอกำสทีจ่ะเปิดหลกัสูตรภำษำต่ำงประเทศ และรบันักศกึษำจำกประเทศเพื่อนบำ้นมำกขึน้และท ำควำมร่วมมอืกบัประเทศในอำเซยีนไดม้ำกขึน้19        
 รวม 111     

รวม % 40.36   

1 กระบวนกำรเรยีนกำรสอนและกำรจดักจิกรรม ยงัไมส่ำมำรถท ำใหน้ักศกึษำมทีกัษะภำวะผูน้ ำ ทกัษะดำ้นกำรคดิวเิครำะหแ์ละทกัษะดำ้นภำษำองักฤษ 15        ชือ่: 1 ผูบ้รหิำรและทมีผูบ้รหิำรมวีสิยัทศัน์ทำ้ทำย และร่วมรบัผดิชอบผลกัดนักำรด ำเนินงำนของวทิยำลยัอย่ำงจรงิจงั- ผูบ้รหิำรวทิยำลยัมวีสิยัทศัน์ทำ้ทำยในกำรพฒันำคุณภำพของวทิยำลยัไปสู่ควำมส ำเรจ็ได-้ มทีมีผูบ้รหิำรรบัผดิชอบร่วมกนัผลกัดนักำรด ำเนินงำนของวทิยำลยัอย่ำงจรงิจงั ท ำใหว้ทิยำลยัไดร้บักำรยอมรบั33       
2 กำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม ยงัอยู่ในพื้นทีจ่ ำกดั (เฉพำะพื้นทีร่บัผดิชอบของมหำวทิยำลยั)9          2 บุคลำกรมคีวำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะทำง โดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์11       
3 บุคลำกรยงัไมเ่ชีย่วชำญ โดยเฉพำะควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ - บุคลำกรมปีระสบกำรณ์และควำมรูค้วำมเขำ้ใจน้อยในกำรบรหิำรจดักำรดำ้นงบประมำณกำรเงนิ กำรคลงัและพสัดุ8          3 กำรน ำผลงำนวจิยัไปใชป้ระโยชน์ยงัมน้ีอย- กำรน ำผลงำนวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในเชงิพำณชิย์และอุตสำหกรรมยงัมน้ีอยท ำใหไ้ดร้บัทุนอุดหนุนจำกเอกชนมน้ีอยดว้ย- กำรน ำผลงำนวจิยัไปสู่กำรจดสทิธบิตัร อนุสทิธบิตัรและทรพัย์สนิทำงปัญญำมน้ีอยและตอ้งใชร้ะยะเวลำนำน6         

รวม 40 จ ำนวนผู้ประเมิน= 5      รวม 56
รวม % 14.55     รวม % 20.36    

 1 รฐับำลขำดเสถยีรภำพทำงกำรเมอืง เป็นอุปสรรคต่อกำรบรหิำรกำรศกึษำของวทิยำลยั - นโยบำยของรฐับำลแต่ละยุคมกีำรเปลีย่นแปลงท ำใหค้วบคุมไมไ่ด ้เกดิควำมไมม่ ัน่คงทำงกำรเมอืง ท ำใหน้โยบำยทำงกำรศกึษำขำดควำมต่อเนื่องไมส่ำมำรถแข่งขนัในระดบันำนำชำตไิด้19       
2 ระบบประกนัคุณภำพกำรศกึษำท ำใหบุ้คลำกรไมส่ำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงเตม็ทีผ่ลงำนทีไ่ดไ้มม่คีุณภำพ18        

 3 สถำบนักำรศกึษำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศมกีำรแข่งขนักนัมำกขึน้ - สถำบนัอุดมศกึษำ มกีำรแข่งขนักำรพฒันำคุณภำพทำงกำรศกึษำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศในทุกมติ ิ- กำรมคีูแ่ข่งขนัทีเ่ขม้แขง็ภำยในประเทศและต่ำงประเทศมำกขึน้ ท ำใหห้น่วยงำนประสบกบัปัญหำกำรรบันักศกึษำไมไ่ดต้รงตำมแผนทีก่ ำหนดไวจ้งึตอ้งมกีำรปรบัหลกัสูตรใหท้นัสมยัและตอ้งปรบัระบบกำรประชำสมัพนัธ์ใหม้ปีระสทิธภิำพเพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่ำงกวำ้งขวำงมำกยิง่ขึน้ เกดิภำวะกำรแข่งขนัทำงกำรศกึษำสูง และหลำกหลำยทัง้เชงิเนื้อหำและเชงิพื้นทีส่่งผลใหว้ทิยำลยัตอ้งมกีำรปรบัตวัใหท้นัต่อกำรเปลีย่นแปลงและสำมำรถแข่งขนัได้12        
รวม 68
รวม % 24.73   

: WT

: 1.00

5/4/2017 0:00

2.29                   

SO

มรฏ.สวนสุนันทำ

SO : WT
2.29         : 1.00

           

        

   

    

         

          

           

                



 

 

 

2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 

หมายเหตุ : แม่แบบที่ดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเรื่อง

ต่างๆ ดังนี ้

S = Smart Students: นักศกึษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทำดี พูดด ีแต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี 

รับผิดชอบต่อสังคม ทำด ีมุ่งคณุภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สรา้งหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และนำไปใช้

ประโยชน์ได้ รวมท้ังมีรูปแบบการนำเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สรา้งผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และ

นำไปใชป้ระโยชน์ได้ รวมท้ังมีรูปแบบการนำเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคดิดแีละทำดี 
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที ่ตอบและแก้ป ัญหาของสังคม (Academic works with respond and 

resolve the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based 

on Suan Sunandha Heritage) 

  



 

 

 

พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ ่งมั ่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที ่ เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ

แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่อง

และชื่นชมของมนุษยชาติ 
 

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) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

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

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

  



 

 

 

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนำไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนใหก้ับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑติที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอน 



 

 

 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วจิัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมใหม้ีการจัดแหล่งเรยีนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสบืสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มกีารสรา้งเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ

โลกอนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของ

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มใน

สิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั ้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ 

ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความ

เป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดี 

ของสังคม” เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ ...  
 

 
ภาพที่ .... SSRU “KEEP” Model 



 

 

 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” 

Model มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่

กำหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ ... 

 
 

ภาพที่ ... SSRU “SWITCH” 

  



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั ่งยืน (Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื ่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  (Establish 

Relationship to Link Local to Network)  

ประเด ็นย ุทธศาสตร ์ท ี ่  4 ขยายการยกย ่องระด ับนานาชาต ิ  (Elevate the Level of 

International Recognition) 

แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยง

เครือข่ายและท้องถิ่น กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนใน

การพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใชข้ับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายละเอียดมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั ่งยืน (Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  
  

  



 

 

 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี ้วัด  

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 13 แสดงจำนวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ

/กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน 

9 20 17 20 

2) สร ้างผลงานวิชาการสู ่การยกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

8 14 13 13 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย

การยกย่องระดับนานาชาติ 

6 7 8 8 

รวมทั้งสิ้น 23 41 38 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 3 สาระสำคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ ่งพัฒนานักสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื ่อสังคม บนฐานเทคโนโลยีและ

เศรษฐกิจดิจิทัล 
 

2.2 พันธกิจ (Mission)  
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านนิเทศศาสตร์ที่ตรงต่อความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

2) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ

ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์  และเพ่ือเป็นการระดมทุนตามวัตถุประสงค์ของ

วิทยาลัย  

3) ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและสังคมอย่างมี 
คุณภาพ 
4) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาสถาน

ประกอบการและสังคม 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลด้าน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
2.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

การจัดการเรียนการสอน  
 

2.4 เสาหลัก (Pillar)  
1) ทุนความรู้ (Knoeledge Capital)  
2) คุณธรรม (Moral)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดี”  
 
 



 

 

 

2.5 วัฒนธรรม (Culture)  
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส  

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)  
 
2.6 อัตลักษณ์ (Identity)  

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ  
 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์  
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม  

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดีที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 
2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

1) เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  
นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์  
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน ความ

เป็นวังสุนันทา และเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์  

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ  

2) เอกลักษณ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
มุ่งเน้นความเป็นวัง สร้างสรรค์ผลงานด้านการภาพยนตร์และสื่อใหม่สู่สากล  
นิยามคำสำคัญเอกลักษณ์  
มุ่งเน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสืบสานความเป็นวังสุนันทา และเน้นปลูกฝังองค์

ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมโดยถ่ายทอดผ่านสื่อภาพยนตร์และสื่อใหม่  
สร้างสรรค์ผลงานด้านการภาพยนตร์และสื่อใหม่สู่สากล หมายถึง เป็นวิทยาลัยที่เน้นผลิตงาน

สร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์และสื่อใหม่ และผลักดันมุ่งสู่ความเป็นสากล  



 

 

 

2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)  
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี  
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ  
 
2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 



 

 

 

ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

(รอบ 9 

เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กำกับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

1.1 มหาวิทยาลัย

เอตทัคคะที่มีความยั่งยืน 

และได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/

หรือนานาชาติ(1) 

ร้อยละ  100.00 100.00 2.97 1.23 ≥0.45 1.1.2.1 สนับสนนุให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงาน

สร้างสรรค์เขา้ประกวดในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ 

(A)1 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา  

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเป็นที่

ยอมรับของผูใ้ช้บัณฑิต

และสังคม และมทีักษะท่ี

จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

1.2.1 ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ(2) 

ระดับคะแนน 100.00 

 

 

 

 

 

100.00 

100 100 4.68 ≥4.39 1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม 

ร่วมสมัยอย่างมปีระสิทธิภาพในการสร้างทักษะท่ีจำเป็น 

ในศตวรรษท่ี 21 

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0  

(SSRU 4.0) 

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

  

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได้งานทำ

และประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี(3) 

ร้อยละ 100 100 100 ≥100 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

1.3 มหาวิทยาลัยมีการ

ส่งเสริมและสนับสนุนใน

การสร้างคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 หรือความสามารถ

พิเศษ (talent) ให้กับ

นักศึกษาสอดคล้อง

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มี

จติอาสาหรือจิต

สาธารณะ 

ร้อยละ  - - - - ≥91.65 1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นไปตาม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

และมคีุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีความสามารถพิเศษ 

โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจติอาสาหรือจติสาธารณะ ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาท่ี

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 หรือ talents 

ร้อยละ  - - - - ≥20.00 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัต

ลักษณ์สวนสุนันทา 

  

1.3.3 จำนวนผลงานวิจัย

ของนักศึกษาที่ผ่านการ

คัดเลือกเป็นตัวแทนของ

หน่วยงานไปนำเสนอใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน  - - - - 2.00 1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาใน

ระดับนานาชาติ 

โครงการนำเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา รองคณบดี

ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 

 - - - โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาท่ี

สอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR  

ระดับ B1 หรือมาตรฐาน

อื่นที่เทยีบเท่า 

ร้อยละ  - - - 6.9 ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษใหกั้บนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

1.4.1 จำนวนสาขาวิชา

เอตทัคคะที่มีคะแนน

ประเมินตั้งแต่ 60 คะแนน 

ขึ้นไป(4)  

สาขาวิชา        N/A 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะใหส้ามารถแข่งขันใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)2 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

1.4.2 ร้อยละของ

หลักสูตรทัง้หมดที่ผ่าน

ตามเกณฑ์ประกัน

ร้อยละ  50.00 100.00 100.00 N/A ≥95 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ รองคณบดี

ฝ่ายแผนงาน 



 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

(รอบ 9 

เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กำกับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 

คุณภาพหลักสูตรของ 

สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ำ

กว่าระดับ 3.01 

 1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ

เครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และประกัน

คุณภาพ 

1.4.3 จำนวนหลักสูตร 2 

ภาษาหรือหลักสูตร

นานาชาติ 

หลักสูตร  - - - - 2.00 โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ 

1.4.4 จำนวนหลักสูตร

ระยะสั้น (Non-Degree) 

หลักสูตร  - - - - 1.00 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ให้เป็นที่ยอมรับและ

สามารถบริการวิชาการจัดหารายได้ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 

1.5 บุคลากรทุกระดับมี

ความรู้ ทักษะและ

ทัศนคติในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนมีความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ 

1.5.1  ร้อยละของอาจารย์

ประจำที่ดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการ  

ร้อยละ  16.67 16.67 16.67 23.08 ≥29 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเขา้สู่ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงาน

วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ฯ 

1.5.2 ร้อยละของ

บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการที่เขา้สู่ตำแหน่งที่

สูงขึ้น 

ร้อยละ  16.67 16.67 16.67 - 5 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขา้สู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

โครงการเขา้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

1.5.3  ร้อยละของ

บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ  - - - 83.33 ≥40 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

1.6 มหาวิทยาลัยผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : 

ITA 

1.6.1 ผลการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : 

ITA(5) 

คะแนน  - - - - ≥85 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน

วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ฯ 

1.7 บุคลากรทุกระดับ

รับรู้และมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ตามทิศทางที่กำหนดไว้ 

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุก

ระดับท่ีรับรู้และมีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อน

ภารกิจให้สำเร็จ 

ร้อยละ  - - - - ≥90 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกำกับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว 

โครงการกำกับองค์การที่ดี สำนักงาน

วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ฯ 

1.8 มหาวิทยาลัยมีการ

บริหารจัดการอาคาร

สถานที่ และสิ่งอำนวย

ความสะดวกท่ีรองรับ

การดำเนินการตามพันธ

กิจได้อย่างครบถ้วนและ

เกิดความประหยัด

งบประมาณ 

1.8.1  จำนวนขอ้ร้องเรียน

เก่ียวกับอาคารสถานที่ 

และสิ่งอำนวยความ

สะดวกตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

คร้ัง/ปี  - - - - ≥15 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้พร้อมสำหรับการ

จัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอำนวยความสะดวก 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สำนักงาน

วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ฯ 

1.8.2 ร้อยละของการ

ประหยัดงบประมาณจาก

การใช้ไฟฟ้าและน้ำเมื่อ

เทยีบกับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ  - - -   5 



 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

(รอบ 9 

เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กำกับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 

1.9 มหาวิทยาลัย

สามารถบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อ

ใช้ในการปฏิบัติตาม

ภารกิจ 

1.9.1 เงินรายได้จาก

โครงการจัดหารายได้ด้าน

การบริการวิชาการและ

วิจัยต่ออาจารย์ประจำ(6) 

บาท/คน    

229,461.00  

192,545.00 159,233.00 59,192.31 12,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ อย่าง

เป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ สำนักงาน

วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ฯ 

 

 

 

  



 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

(รอบ 9 เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กำกับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและ

งานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ร้อยละ 25.45 4.45   12.31 ≥60 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การนำผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจำและนักวิจัยให้ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ประจำและนักวิจัย

ในระดับชาติและนานาชาติ  

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา  

2.2 ผลงานวิจัย งาน

นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

หรืองานวิชาการได้รับการ

นำไปใช้ประโยชน์และให้

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ 

2.2.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรอืสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา

ประชาชนและชุมชนให้เขม้แข็งและยั่งยืน(7) 

ผลงาน - - - - ≥50 2.2.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์

ความรู้จากงานวิจัย งาน

วิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับ

ชุมชน 

โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

นวัตกรรมและงานวิชาการ 

เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)3 

2.4 มหาวิทยาลัยเป็น

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

และบริการทางวิชาการแก่

ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผูป้ระกอบการใหม่ และ

ทอ้งถ่ินให้มีความให้เขม้แข็ง

อย่างยั่งยืนตามศาสตร์

พระราชา 

2.4.1 จำนวนผูเ้ขา้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ คน - - - - 100 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่ง

เรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้

เขา้เยี่ยมชม 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหล่งทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 

  

    

      

2.5.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดหาแหล่งทุน

งานวิจัย  

นวัตกรรม โดยอาศัย

เครือข่ายจากภาค 

อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการ 

โครงการจัดหาแหล่งทุน

งานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย 

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บาท/คน             132,039.00  25000 โครงการการวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดล้อม  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน           

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บาท/คน           โครงการการวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์

ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

  2.5.4 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธบิัตรท่ีนำไปใช้ 

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ผลงาน - - - 1 1 โครงการการวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ัง

คั่งทางเศรษฐกิจ 

2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.6.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร - - - N/A 1 2.6.1.1 ยกระดับ

วารสารวิชาการให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน  

โครงการยกระดับคุณภาพ

วารสารวิชาการสู่มาตรฐาน 

และคุณภาพทัง้ระบบ 

2.7 มหาวิทยาลัยมี

กระบวนการบริการวิชาการ 

ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับ

ความต้องการของทอ้งถ่ิน

และสังคม 

2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย(10) 

ร้อยละ  - - - - ≥90 2.7.1.1 พัฒนาระบบการ

บริการวิชาการที่สอดคล้อง

กับความต้องการ และเป็น

ประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินและ

สังคม 

โครงการพัฒนาระบบการ

บริการวิชาการ 

 



 

 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปี 2563 

(รอบ 9 

เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้กำกับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(11)  ร้อยละ - - - - ≥80 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนว

ทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดับนานาชาติ 

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)5  รองอธิการบดี 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ร้อยละ - - - - 3.50 3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัย(12) 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 - 100.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและทอ้งถ่ินมี

ส่วนร่วม 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การ

ผลิตบัณฑิต  

การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและทอ้งถ่ินในการพัฒนามหาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เขา้มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อ

แผนรับนักศึกษาประจำปี(13) 

ร้อยละ - - - - ≥70 3.3.1.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ท่ี

หลากหลาย และบริการให้ตรงตาม

กลุ่มเปา้หมายทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ฝ่ายวิชาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน(14)  คน 1 0 9 17 15 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ชาวต่างชาติ 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ ฝ่ายวิชาการ 

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ - 100.00 100.00 - ≥80 3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับ

เครือข่ายภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ  ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.5.1.2 สนับสนุนการดำเนินกจิกรรมตาม

ขอ้ตกลง 

ความร่วมมือของเครือข่ายและทอ้งถ่ิน 

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและทอ้งถ่ิน ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ - - - - ≥70 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับ

เครือข่ายต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

กับมหาวิทยาลัยและเครือข่าย  

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ สำนักงานวิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ฯ 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ (เงินรายได้)  
ผู้กำกับดูแล 

ปี 2564  ภาคปกติ (บาท)   ภาคพิเศษ (บาท)  

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่
มีความยั่งยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ไดร้ับการ
ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาตแิละ/
หรือนานาชาติ(1) 

ร้อยละ ≥0.45 1.1.2.1 สนับสนนุให้นักศึกษาสง่ผลงานทาง
วิชาการ งานวจิัย และงานสร้างสรรค์เข้า
ประกวดในระดบัชาติและนานาชาต ิ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (A)1 

               
200,000  

                             -    รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ
สังคม และมีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของ
บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ(2) 

ระดับคะแนน ≥4.60 1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วย
นวัตกรรม 
ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้าง
ทักษะที่จำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนนัทา 4.0  
(SSRU 4.0) 

        9,890,958.00                        1,819,000.00  รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

/  
รองคณบดี

ฝ่าย
แผนงาน

และประกัน
คุณภาพ 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี(3) 

ร้อยละ ≥91.65 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสงัคมศาสตร ์   

  
  1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือกประเมิน
ด้านการสอน 

ร้อยละ ≥90.00 1.2.3.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้หลักสูตรดา
เนินการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ออนไลน์ (SSRU NEXT) 

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ออนไลน์ (SSRU NEXT) (A)2 

                       
-    

  รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

1.3 มหาวิทยาลัยมีการ
ส่งเสริมและสนับสนนุในการ
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 หรือ
ความสามารถพิเศษ (talent) 
ให้กับนักศึกษาสอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือ
จิตสาธารณะ 

ร้อยละ ≥20.00 1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตาม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุัน
ทา 
และมีคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ และมี
ความสามารถพิเศษ 

โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจติอาสาหรือจิต
สาธารณะ 

                       
-    

                             -    รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รบัการ
พัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 หรือ talents 

ร้อยละ ≥20.00 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคณุลักษณะบณัฑิตที่
พึงประสงค์และอัตลักษณส์วนสนุันทา 

               
403,400  

  

1.3.3 จำนวนผลงานวิจัยของนกัศึกษา
ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
หน่วยงานไปนำเสนอในระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิ

ผลงาน 2 1.3.3.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการนำเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดบันานาชาติ 

โครงการนำเสนองานวิจัย (Mini-conference) 
ของนักศึกษา 

               
100,000  

                             -    รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

และบริการ
วิชาการ 

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวจิัยในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

                       
-    

                             -    



 

 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ (เงินรายได้)  
ผู้กำกับดูแล 

ปี 2564  ภาคปกติ (บาท)   ภาคพิเศษ (บาท)  

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR  
ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทยีบเท่า 

ร้อยละ ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะดา้นภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 

                               -     รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

  
1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1.4.1 จำนวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มี
คะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนน 
ขึ้นไป(4)  

สาขาวชิา 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชา
เอตทัคคะให้สามารถแข่งขันในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ (A)3                        
-    

                             -    คณบด ี

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่
ผ่านตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่
ต่ำกว่าระดบั 3.01 

ร้อยละ ≥95.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลยัให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาต ิ
1.4.2.2 ส่งเสริมและสนบัสนนุความร่วมมือ
กับสถานประกอบการหรือเครือข่ายในการ
พัฒนาหลักสูตร 

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ                
200,000  

                             -    รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

/  
รองคณบดี

ฝ่าย
แผนงาน

และประกัน
คุณภาพ 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา                
200,000  

                             -    รองคณบดี
ฝ่าย

แผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 
      กันความเสี่ยง 11.42%         4,059,642      

1.4.3 จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือ
หลักสูตรนานาชาต ิ

หลักสูตร 1 โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาต ิ

                       
-    

                             -    รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

1.4.4 จำนวนหลักสูตรระยะสัน้ (Non-
Degree) 

หลักสูตร 1 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ (Non-
Degree) ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถ
บริการวิชาการจัดหารายได้ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree)                        
-    

                             -    รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

1.5 บุคลากรทุกระดับมี
ความรู ้ทักษะและทัศนคติใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

1.5.1  ร้อยละของอาจารย์ประจำที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

ร้อยละ ≥30.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้บุคลากรเข้า
สู่ตำแหน่งทางวชิาการ 

โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ                 
50,000  

                             -    รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการ/
หัวหน้า

สำนักงาน 



 

 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
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1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการที่เข้าสู่ตำแหนง่ที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ 10.00 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้บุคลากร
สายสนับสนนุวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ 

                
50,000  

                             -    หัวหน้า
สำนักงาน 

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ ≥70.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 

                
15,000  

                             -    หัวหน้า
สำนักงาน 

1.6 มหาวิทยาลัยผา่นเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA 

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA(5) 

คะแนน ≥85.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการ
ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                        
-    

                             -    คณบดี/ 
หัวหน้า

สำนักงาน 

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้
และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม
ทิศทางที่กำหนดไว้ 

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจ
ให้สำเร็จ 

ร้อยละ ≥90.00 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกำกับ
องค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว 

โครงการกำกับองค์การที่ด ี             
5,870,480  

                             -    คณบดี/ 
หัวหน้า

สำนักงาน 

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่รองรับ
การดำเนินการตามพันธกิจได้
อย่างครบถ้วนและเกิดความ
ประหยัดงบประมาณ 

1.8.1  จำนวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

คร้ัง/ป ี ≥15.00 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
และภูมิทัศน์ที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้
พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและ
ภารกิจอ่ืนๆ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมทิัศน์และสื่งอำนวย
ความสะดวก 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

               
229,000  

                             -    คณบดี/ 
หัวหน้า

สำนักงาน 
1.8.2 ร้อยละของการประหยัด
งบประมาณจากการใช้ไฟฟา้และน้ำ
เมื่อเทียบกับปีที่ผา่นมา 

ร้อยละ ≥5.00       

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถ
บริหารจัดการทรัพย์สิน 
สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏบิัติ
ตามภารกิจ 

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจดัหา
รายได้ดา้นการบริการวิชาการและวิจัย
ต่ออาจารย์ประจำ(6) 

บาท/คน 20,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดหา
รายได้ของหน่วยงานตา่งๆ อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ                        
-    

                             -    รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

และบริการ
วิชาการ 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่อย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ (เงินรายได้)  

ผู้กำกับดูแล 
ปี 2564  ภาคปกติ (บาท)   ภาคพิเศษ (บาท)  

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัย

และงานสรา้งสรรค์ ได้รับ

การตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรอืนานาชาต ิ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ร้อยละ ≥55.00 2.1.1.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการนำ

ผลงานวิจัย หรอืงาน

สรา้งสรรค์ของอาจารย์

ประจำและนักวจิัยให้ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

โครงการส่งเสรมิการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั

ของอาจารย์ประจำและ

นักวจิัยในระดับชาติและ

นานาชาติ  

                      
50,000  

  รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการ
วิชาการ 

2.2 ผลงานวิจยั งาน

นวัตกรรม งานสรา้งสรรค์

หรอืงานวิชาการได้รับการ

นำไปใช้ประโยชน์และให้

ชุมชนสามารถพึ่งพา

ตนเองได ้

2.2.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการทีน่ำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายไดล้ดรายจา่ย หรือพัฒนา
ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยนื(7) 

ผลงาน 3 2.2.1.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์

ความรูจ้ากงานวิจยั งาน

วิชาการ ให้เกดิประโยชน์

กับชุมชน 

โครงการถ่ายทอดองค์

ความรูท้ี่ได้จากการวิจัย 

นวัตกรรมและงานวิชาการ 

เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)3 

                             
-    

  รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการ
วิชาการ 

2.4 มหาวิทยาลัยเป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ 

และบริการทางวิชาการแก่

ชุมชน โรงเรยีน วิสาหกจิ

ชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม ่และ

ท้องถิ่นให้มีความให้

เข้มแข็งอยา่งยั่งยนืตาม

ศาสตร์พระราชา 

2.4.1 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู ้ คน 100 2.4.1.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการเพิ่มองค์

ความรูใ้นแหล่งเรียนรู ้

และประชาสมัพันธ์ให้เขา้

เยี่ยมชม 

โครงการพัฒนาแหลง่

เรียนรู ้ 

                            

-    

  รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการ
วิชาการ 

2.5 มหาวิทยาลยัมี

งานวิจยัที่ตอบสนองตอ่

ความต้องการของแหล่ง

ทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย     2.5.1.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการจัดหาแหล่ง

ทุนงานวิจยั  

นวัตกรรม โดยอาศยั

เครอืข่ายจากภาค 

อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอื

ภาคบริการ 

โครงการจัดหาแหล่งทนุ

งานวิจยัโดยอาศัย

เครอืข่าย 

                             
-    

  รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการ
วิชาการ 

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

    
                             
-    

  

2.5.2 จำนวนผลงานวิจยั นวตักรรมหรอืงานสิทธิบัตรที่นำไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ 

บาท/คน ≥25,000     

วารสาร 1     



 

 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ (เงินรายได้)  

ผู้กำกับดูแล 
ปี 2564  ภาคปกติ (บาท)   ภาคพิเศษ (บาท)  

2.6 วารสารวิชาการที่

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

2.6.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร   2.6.1.1 ยกระดับ

วารสารวชิาการใหไ้ด้

คุณภาพและมาตรฐาน  

โครงการยกระดับคุณภาพ

วารสารวชิาการสู่

มาตรฐาน 

และคุณภาพทั้งระบบ 

                     
100,000  

    

2.7 มหาวิทยาลยัมี

กระบวนการบรกิาร

วิชาการ ที่ไดม้าตรฐาน 

สอดรับกับความต้องการ

ของท้องถิน่และสังคม 

2.7.1 รอ้ยละของการบรกิารวชิาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียน

การสอนหรอืการวจิัย(10) 

รอ้ยละ  ≥90.00 2.7.1.1 พัฒนาระบบการ

บรกิารวชิาการที่

สอดคลอ้งกับความ

ต้องการ และเป็น

ประโยชน์ตอ่ท้องถิน่และ

สังคม 

โครงการพัฒนาระบบการ

บรกิารวชิาการ 

                             
-    

  รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการ
วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ (เงินรายได้)  
ผู้กำกับดูแล 

ปี 2564  ภาคปกติ (บาท)   ภาคพิเศษ (บาท)  

3.1 มหาวิทยาลัยเป็น
ที่ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดบั
มหาวิทยาลยั(11)  

ร้อย
ละ 

≥80.00 3.1.1.1 สนับสนนุการสรา้งผลงาน
ตามแนวทางการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาต ิ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) 
(A)5  

                             -                                 -    รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ / 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
/ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา / รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ / หัวหน้า

สำนักงาน 

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์
และนักวิจัยทีไ่ด้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจำนวนอาจารยป์ระจำและนกัวิจัย 

ร้อย
ละ 

≥3.50 3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่
เวทีระดับชาติและนานาชาติ  

                      
50,000  

  รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ
บริการวิชาการ 

3.2 เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
และเกิดความสัมพนัธ์
ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและ
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย(12) 

ร้อย
ละ 

≥80.00 3.2.1.1 สนับสนนุการให้เครือข่าย
และท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
ภารกิจ (การผลิตบัณฑิต  
การวิจัย บริการวิชาการ และการ
ทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรม 

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ
ท้องถิ่นในการพัฒนามหาวทิยาลัย 

                             -      รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

3.3 ความมีชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยโดย
มีนักเรียนเลือกศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลยั 

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี(13) 

ร้อย
ละ 

≥70.00 3.3.1.1 ดำเนินการประชาสัมพนัธ์ที่
หลากหลาย และบริการให้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก                       
500,000  

                             -    คณบดี / รองคณบดี
ฝ่ายวชิการ 

3.4 นักศึกษา

ชาวต่างชาติเขา้

ศึกษาต่อใน

สาขาวิชา 

3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษา

แลกเปลี่ยน(14)  

คน 15.00 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่น

นักศึกษาชาวต่างชาต ิ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ                              -                                 -    รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
/ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา / รองคณบดี



 

 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย แผนงาน/ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ (เงินรายได้)  
ผู้กำกับดูแล 

ปี 2564  ภาคปกติ (บาท)   ภาคพิเศษ (บาท)  

3.5 มหาวิทยาลัยมี

การดำเนินการจดั

กจิกรรมความ

ร่วมมือกับเครือข่าย

ในประเทศและ

ท้องถิ่น     

3.5.1 รอ้ยละของเครอืข่ายความร่วมมอืใน

ประเทศที่มีการจัดกจิกรรมร่วมกัน 

รอ้ย

ละ 

≥80.00 3.5.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความ

ร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ

เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์กับ

มหาวิทยาลยั 

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศ  

                             -                                 -    ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

3.5.1.2 สนับสนุนการดำเนิน

กจิกรรมตามข้อตกลง 

ความร่วมมือของเครอืข่ายและ

ท้องถิ่น 

โครงการจัดกจิกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครอืข่ายและท้องถิ่น 

                             -        

3.6  มหาวิทยาลยัมี

การดำเนินการจดั

กจิกรรมความ

ร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.6.1 รอ้ยละของเครอืข่ายความร่วมมอื

ต่างประเทศทีม่ีการจัดกจิกรรมร่วมกัน 

รอ้ย

ละ 

≥50.00 3.6.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความ

ร่วมมือกับเครือข่ายตา่งประเทศ

เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์กับ

มหาวิทยาลยัและเครือข่าย  

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ 

                      
45,000  

                             -    รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 6 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องใหค้วามสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมอืในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทำแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมกีารพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในเรื่องแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มี

ความรูค้วามเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วน

ร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที ่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำ

แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. กำหนดเครื่องชีว้ัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการดำเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกำหนดแนวทางการ

แปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผล ดังนี้ 

3. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 พร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

3.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุน



 

 

 

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

3.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก 

3.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุัน

ทา   จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กำหนด

ไว้ 

3.4 จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั ้งระบบ พร้อมทั ้งเชื ่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การประเมินผลงาน 

3.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

4. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.1 สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่เกี่ยวข้องกับ

ภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 



 

 

 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

4.2 กำหนดขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

การสรา้งกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผูป้ฏิบัติ มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน 

4.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดำเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงาน

ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ

มุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้

ประสบผลสำเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้ 

1. ผู ้บริหารระดับสูงและผู ้บริหารทุกระดับเป็นผู ้รวบรวมพลังขับเคลื ่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการ

ดำเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื ่อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทำงานเพื่อ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา  ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการ

แลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายใน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  แล้ววิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จะต้อง



 

 

 

วางระบบที่จะวัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จำเป็นต้องมีการติดตามและ

ประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้

ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย

ดัชนชีีว้ัดความสำเร็จในหลายมติิ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนเชิง

ยุทธศาสตร์ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การตดิตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยการจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า 

และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดทำรายงานผลงานประจำปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

4. การติดตามผลตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีที ่กำหนดไว้แล้ว โดยมีการ

กำหนดระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่

ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
 

  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  

  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์

  

  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 

 
๑ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร   คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
๒ อาจารย์กัญภัส  อู่ตะเภา   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
๓ อาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
๔ ผศ.ธนิต  พฤกธรา   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
๕ ดร.บัญยง  พูลทรัพย์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๖ นายเอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล  หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
๗ ผศ.วิโรจน์  ศรีหิรัญ   หัวหน้าสาขานิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา 

วารสารศาสตร์ 
๘ ผศ.วิภาณี  แม้นอินทร์   หัวหน้าสาขานิเทศศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
๙ ผศ.วิชชา สันทนาประสิทธิ์  หัวหน้าสาขานิเทศศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
๑๐ ผศ.ชิโนรส  ถิ่นวิไลสกุล   หัวหน้าสาขานิเทศศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 
๑๑ อาจารย์ธิติธร  อุ้นพิพัฒน์   หัวหน้าสาขานิเทศศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
๑๒ อาจารย์ธีรพงศ์  เสรีสำราญ  หวัหน้าสาขา (ศิลปะภาพยนตร์)  

หลักสูตรนานาชาติ 
๑๓ อาจารย์ศิริเดช  ศิริสมบูรณ์  หัวหน้าสาขา (การสร้างสรรค์)  

หลักสูตรนานาชาติ 
๑๔ นางสาวกัลยากร  ทองมาก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๕ นางสาวเกศิณี นิธิสิริประไพ  นักวิชาการศึกษา 
๑๖ นางสาวยุพิน  เพชรอำไพ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
17  ดร.ดุษฎี นิลดำ  แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 
18  ผศ.ภากิตติ์   ตรีสุกล  แขนงวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
19  ผศ.ปาริชาต รัตนบรรณสกุล  แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
20  นายประพจน์ ณ บางช้าง  แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
21  รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์  แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 
22  รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ  แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
23  นางนารีนารถ ปานบุญ  แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
24  ผศ.ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
25  นางสาวเรวดี ไวยวาสนา  แขนงวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
26  ดร.นันทิดา โอฐกรรม  แขนงวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
27  นายปิติมนัส บรรลือ  แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 



 

 

 

28  ดร.พงศวีร์ สุภานนท์  แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
29  ผศ.ชิโนรส   ถิ่นวิไลสกุล  แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 
30 นางสาวสุวิมล  อาภาผล  แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 
31 ผศ.สุปราณี  วัฒนสิน แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
32 ดร.สมทบ   แก้วเชื้อ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
33 ดร.สาวิตรี  สวุรรณโณ แขนงวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
34 นายณรงค ์ อนุรักษ์  แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
35 ผศ.ดร.ประกายกาวิล  ศรีจินดา  แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 
36 นางสาวสุภาภรณ์  วิมลชัยฤกษ์  แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
37 ผศ.ดร.พราว  อรุณรังสีเวช  แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
38 นายสมิทธินันท์  ไทยรุ่งโรจน์  แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
39 นางอิสรี   ไพเราะ  แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 
40 นางสิริพร  มีนะนันทน์  แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
41 นายนิติธร  อุ้นพิพัฒน์  แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
42 นางสาวปานแพร  บุณยพุกกณะ  แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
43 นายปวิตร  มงคลประสิทธิ์  แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
44 ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท  แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
45 ผศ.วิโรจน์  ศรีหิรัญ  แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
46 นายชินกฤต อุดมลาภไพศาล  แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
47 นางสาวปุณรภา ประดิษฐพงษ์  แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 
48 ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัย

การภาพยนตร์ฯ 
49 ดร.พิสณฑ์ สุวรรณภักดี สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์/ 

วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 
50 นายเอกพจน์  ธนะสิริ สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล/ 

วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 
51 นางสาวสุธิดา  สิงหราช สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์/ 

วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 
52 ผศ.ดร.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัย

การภาพยนตร์ฯ 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

53 นางสาวภคพร เดชอนันต์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
54 นายนพพล สินสืบผล  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
55 นางสาวปิยะกาญจน์อภิชัยกุล  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
56 นางสาวพัชราภรณ์ สีลาดเลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
57 นางสาวกัญญาภัทร ทับทิม นักวิชาการศึกษา  
58 นางสาวกมลวัลย์  เส็งสาย นักประชาสัมพันธ์  
59 นางสาวชนาพร ศรนุวัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
60 นางสาวกัลยา  บัวเพชร แม่บ้าน  

 


