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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา มีหลักสตูรที่จะเปิดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรีในสาขาวิชาดังต่อไปน้ี  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จ านวน ๕ แขนงวชิา 

ได้แก่ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสมัพันธ์และการส่ือสารองค์กร แขนงวิชาการโฆษณาและ

ส่ือสารการตลาด แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน ์และแขนงวิชาภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (หลกัสตูรนานาชาติ) แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ วิทยาลัยนิเทศ

ศาสตรไ์ด้มีการวางแผนยทุธศาสตร์ หรือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพ่ือก าหนดทิศทาง การ

ด าเนินงานท่ีชัดเจน ในการบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ โดยก าหนดสถานการณ์ในอนาคตที่ต้องบรรลุและ

ก าหนดวธิีการและขั้นตอนท่ีต้องปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับนโยบาย ของมหาวทิยาลยั จึงได้จัดท าแผนการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามกระบวนการด้วยการประชุมคณะกรรมการท านบุ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ผ่านความเห็นชอบ น าไปสู่การปฏิบตัิ การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามตัวชี้วัดและ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์จะขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใหป้ระสบ

ความส าเร็จ และบรรลุ เป้าหมายต่อไป 

1 



1.2 โครงสร้างวิทยาลัยนิเทศาสตร์ 

2 



1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

3 



1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560-2563 

1.4.1  ตารางสรุปผลจ านวนกิจกรรมและงบประมาณในการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศกึษา 

2560-2563 

ประเภทกิจกรรม 
2560 2561 2562 2563 รวม 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

ด้านคุณธรรม

จรยิธรรม 

ด้านความรู้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะเชิง

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านการประกัน

คุณภาพ 

รวม 

หมายเหตุ (1) จ านวนกจิกรรม/โครงการที่ด าเนนิการจัด 

(2) งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการจัดกจิกรรม/โครงการ 

1.4.2  ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนแผนปฏิบัติ

การด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560-2563 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

1 .  ส นั บ ส นุ น ใ ห้

นักศึกษาส่งผลงานทาง

วิชาการ งานวิจัย และ

งานสร้ า งสรร ค์ เ ข้ า

ประกวดในระดับชาติ

และนานาชาติ 

1 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง

นักศึกษาที่ได้รับการ

ยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ 

≥0.45 ไม่มี 

4 



2. ส่งเสริมและ

สนับสนุนในการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ ทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

หรื อความสามารถ

พิเศษ (talent) ให้กับ

นัก ศึกษาสอดคล้อง

ต ามอั ต ลั ก ษณ์ ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

2. ร้อยละนักศึกษาที่

มี จิ ตอาสาหรื อจิ ต

สาธารณะ 

≥20 ไม่มี 

3. ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทั ก ษ ะที่ จ า เ ป็ น ใ น

ศตวรรษที่ 21 หรือ 

talents 

≥20 ไม่มี 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อสังคม บนฐานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านนิเทศศาสตร์ที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ
2) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้าน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์  และเพ่ือเป็นการระดมทุนตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
3) ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและสังคมอย่างมี คุณภาพ
4) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาสถานประกอบการ

และสังคม 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

ไทย 
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and

Transfer Technology to Communities and International Society) 
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย

(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) 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
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3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง  

 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและ
สังคม 

    มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความเป็น

วังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถ

แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
เมื่อสถานการณ์เปล่ียน เราก็ต้องปรับเปล่ียน เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับส่ิงที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพ่ือมุ่งเติมเต็มในส่ิงที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก ากับ

ติดตามระบบการท างานเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือส่ิงที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 1  

ภาพท่ี 1 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

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. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

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

มหาวิทยาลัยที่ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
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ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 SSRU “SWITCH” 

8 



ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ระยะ 5 ปี (2565-2569) และประจ าปีการศึกษา 2564 

2.1 นโยบายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยฯ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row 

Quality) ส ่ง เสร ิมและสน ับสน ุนให ้น ักศ ึกษาม ีค ุณล ักษณะบัณฑิตที ่พ ึง ประสงค์ ม ีท ักษะที ่จ า เป ็น  มี

ความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซ้ึงในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม

มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์

ที่ศึกษา 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวด

ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent) และทักษะอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากศาสตร์ที่ตนศึกษาอยู่ 

2.2.3 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในโลกดิจิทัล สอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยสะท้อนให้เห็นลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย  

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะ

ทีจ่ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบตัิงานด้านการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

2. ทบทวน/พิจารณา กจิกรรมพัฒนานักศึกษาในปกีารศึกษา 2563 และข้อเสนอแนะผลการด าเนินงาน

เพ่ือก าหนดกิจกรรมในแผนปฏิบตัิงานด้านการจัดกิจกรรมพฒันานักศกึษา ของปีการศกึษา 2564 โดยการมีส่วน

ร่วมขององค์การ สภานักศึกษา ผู้บริหารและส่วนงานที่เก่ียวข้อง 

3. ทบทวนวตัถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏบิัติงานด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ให้

สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย 

4. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการภายในแผนปฏิบตัิงานด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ให้ตอบสนองกับวตัถุประสงค์และตัวชี้วดัระดับแผนปฏิบตัิงาน

ด้านการจัดกิจกรรมพฒันานักศกึษาของมหาวทิยาลยั 

5. จัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา ระยะ 5 ปี (2565-2569) และประจ าปี

การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเสนอให้ผู้บรหิารพิจารณาอนุมัติ 

6. จัดส่งไฟล์/เล่มแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้กับกองนโยบายและแผนเพ่ือ

ตรวจสอบตามแนวทางการด าเนินงาน 

7. จัดประชุมทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบ 6 เดือน

(กรกฎาคม – ธันวาคม) ร่วมกับคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

8. เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบ 6 เดือน (กรกฎาคม –

ธันวาคม)  กับกองนโยบายและแผน 

9. สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12 เดือน 

10. จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2564 และหลักฐานให้กับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจสอบและรวบรวมรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รบัการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาตแิละ/หรือนานาชาต ิ

0.50 

ร้อยละนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์

ที่ได้รับการพฒันาให้มีทักษะหรือความสามารถเพ่ิมข้ึน 

20 

ร้อยละนักศึกษาทีไ่ด้รบัการพัฒนาให้มีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที ่21 

20 

คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.50 

10 



2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

ทักษะที่เก่ียวข้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

ทัก
ษะ

กา
รค

ดิ 

ทัก
ษะ

กา
รท

 าง
าน

ร่ว
มก

ับ

ผู้อ
ื่น 

พ
ลเ
มือ

งโ
ลก

 

เฉ
พ
าะ
ตัว

/พ
รส

วร
รค

์ 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1 กิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม

ตามหลักธรรมภบิาล 

1. สง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 

ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในโลกดิจิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

โ ดยสะท้ อน ให้ เ ห็ น ลั กษณะที่

เป็นอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย  

 1. ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

20 25 30 35 45 นักศึกษา

ปริญญาตรีทุก

ชัน้ป ี

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2. คะแนนเฉล่ียความพึง

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการส่งเสรมิ

หรือพัฒนาใหก้ับ

นักศึกษา 

4.50 4.55 4.60 4.65 4.70 

2 โครงการบ าเพ็ญ

ประโยชน์ตาม

แนวทางกิจกรรม 

5 ส 

1. สง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 

ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในโลกดิจิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

โ ดยสะท้ อน ให้ เ ห็ น ลั กษณะที่

เป็นอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย  

 1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการส่งเสรมิ

หรือพัฒนาใหก้ับ

นักศึกษา 

4.50 4.55 4.60 4.65 4.70 - นักศึกษา

ปริญญาตรีชัน้ป ี

2 ปีการศึกษา 

2564 

- นักศึกษา

ปริญญาตรีทุก

ชัน้ป ี

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

ด้านความรู้ 

1 กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษา ปี 65 

1. สง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในโลกดจิิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงค์ 

  1. ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

20 25 30 35 45 - นักศึกษา

ปริญญาตรีชัน้ป ี

1 ปีการศึกษา 

2564 

- นักศึกษา

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

ทักษะที่เก่ียวข้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

ทัก
ษะ

กา
รค

ดิ 

ทัก
ษะ

กา
รท

 าง
าน

ร่ว
มก

ับ

ผู้อ
ื่น 

พ
ลเ
มือ

งโ
ลก

 

เฉ
พ
าะ
ตัว

/พ
รส

วร
รค

์ 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

2 โครงการส่งเสรมิ

มหาวิทยาลัยปลอด

บุหรี่ และส่ิงเสพติด 

โดยสะท้อนใหเ้ห็นลักษณะที่

เป็นอัตลักษณข์องมหาวทิยาลัย 

  ปริญญาตรีทุก

ชัน้ป ี

- ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2. คะแนนเฉล่ียความพึง

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการส่งเสรมิ

หรือพัฒนาใหก้ับ

นักศึกษา 

4.50 4.55 4.60 4.65 4.70 

3 กิจกรรมให้ความรู้

การใช้ส่ือและโทษ

ของการใช ้

  - - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

ด้านทักษะทางปัญญา 

1

1 

โครงการเลือกตั้ง

คณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษา 

1. สง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในโลกดจิิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงค์ 

โดยสะท้อนใหเ้ห็นลักษณะที่

เป็นอัตลักษณข์องมหาวทิยาลัย 

    1. ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

20 25 30 35 45 นักศึกษา

ปริญญาตรีทุก

ชัน้ป ี

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

วิทยาลัยสห

เวชศาสต 

2 โครงการอบรม

สัมมนาผูน้ านักศึกษา 

“สร้างภาวะความเป็น

ผู้น า” 

2. คะแนนเฉล่ียความพึง

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการส่งเสรมิ

หรือพัฒนาใหก้ับ

นักศึกษา 

4.50 4.55 4.60 4.65 4.70 

2. สง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้

มีความสามารถพเิศษเฉพาะทาง 

(Talent) และทักษะอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากศาสตรท์ี่ตนศกึษา

อยู่ 

3. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติ

และ/หรือนานาชาติ 

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 

3. สง่เสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาส่งผลงานทางวชิาการ 

งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้า

ประกวดในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

4.ร้อยละนักศึกษาที่มี

ความสามารถเฉพาะตัว

หรือพรสวรรค์ที่ไดร้ับ

การพัฒนาให้มทีักษะ

หรือความสามารถ

เพิ่มขึ้น 

20 20 20 20 20
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

ทักษะที่เก่ียวข้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

ทัก
ษะ

กา
รค

ดิ 

ทัก
ษะ

กา
รท

 าง
าน

ร่ว
มก

ับ

ผู้อ
ื่น 

พ
ลเ
มือ

งโ
ลก

 

เฉ
พ
าะ
ตัว

/พ
รส

วร
รค

์ 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1

1 

\

โครงการเปิดโลก

ชมรม 

1. สง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในโลกดจิิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงค์  

    1. ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

20 25 30 35 45 นักศึกษา

ปริญญาตรีทุก

ชัน้ป ี

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2

2

2 

โครงการปิดโลก

ชมรม 

1. สง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในโลกดจิิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงค์  

    1. ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

20 25 30 35 45 นักศึกษา

ปริญญาตรีทุก

ชัน้ป ี

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

3

3 

โครงการสานสายใย

น้องพี่และผูกสัมพันธ์

ลูกพระนาง 

1. สง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในโลกดจิิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงค์  

    1. ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

20 25 30 35 45 นักศึกษา

ปริญญาตรีทุก

ชัน้ป ี

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 โครงการแขง่ขันการ

วิเคราะหข์้อมูลทาง

สถิติ ผ่านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์โดยใช้ 

โปรแกรม Microsoft 

Excel 

1. สง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในโลกดจิิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงค์ 

    1. ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

20 25 30 35 45 นักศึกษา

ปริญญาตรีทุก

ชัน้ป ี

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสรมิสุขภาพ

1 กิจกรรม/โครงการ..... 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

ทักษะที่เก่ียวข้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

ทัก
ษะ

กา
รค

ดิ 

ทัก
ษะ

กา
รท

 าง
าน

ร่ว
มก

ับ

ผู้อ
ื่น 

พ
ลเ
มือ

งโ
ลก

 

เฉ
พ
าะ
ตัว

/พ
รส

วร
รค

์ 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

1 กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษา ปี 65 

1. สง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในโลกดจิิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงค์ 

โดยสะท้อนใหเ้ห็นลักษณะที่

เป็นอัตลักษณข์องมหาวทิยาลัย  

  1. ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

20 25 30 35 45 - นักศึกษา

ปริญญาตรีชัน้ป ี

1 ปีการศึกษา 

2564 

- นักศึกษา

ปริญญาตรีทุก

ชัน้ป ี

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

4. กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

1 กิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม

ตามหลักธรรมภบิาล 

1. สง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 

ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหม่ในโลกดิจิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

โ ดยสะท้ อน ให้ เ ห็ น ลั กษณะที่

เป็นอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย  

 1. ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

20 25 30 35 45 นักศึกษา

ปริญญาตรีทุก

ชัน้ป ี

- - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

5. กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม

1 กิจกรรม/โครงการ..... 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ทักษะที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ป ี2565 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ทัก
ษะ

กา
รค

ิด 

ทัก
ษะ

กา
รท

 าง
าน

ร่ว
มก

ับ

ผู้อ
ื่น 

พ
ลเ
มือ

งโ
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1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมตาม

หลักธรรมภบิาล 

1 .  ส่ ง เสริมและพัฒนา

นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ มี ทั ก ษ ะที่

จ า เป็นในศตวรรษที่  21 

ทั กษะท างสั ง คม  และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในโลก

ดิ จิ ทั ล  ส อ ด ค ล้ อ ง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ โดยสะท้อนให้

เ ห็ น ลั ก ษณะที่ เ ป็ น อั ต

ลักษณ์ของมหาวทิยาลัย  

 1. ร้อยละนักศึกษาที่ไดร้ับการ

พัฒนาให้มทีักษะทีจ่ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

20 นักศึกษาปรญิญาตรี

ทุกชัน้ป ี
 เดือน มกราคม 2565 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

2. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

สง่เสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.50 นักศึกษาปรญิญาตรี

ทุกชัน้ป ี
เดือน มกราคม 2565 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

2 โครงการบ าเพ็ญ

ประโยชน์ตามแนวทาง

กิจกรรม  

5 ส 

1 .  ส่ ง เสริมและพัฒนา

นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ มี ทั ก ษ ะที่

จ า เป็นในศตวรรษที่  21 

ทั กษะท างสั ง คม  และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในโลก

ดิ จิ ทั ล  ส อ ด ค ล้ อ ง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ โดยสะท้อนให้

เ ห็ น ลั ก ษณะที่ เ ป็ น อั ต

ลักษณ์ของมหาวทิยาลัย  

 1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

สง่เสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา

4.50 - นักศึกษาปรญิญา

ตรีชัน้ป ี2 ปี

การศึกษา 2564 

- นักศึกษาปรญิญา

ตรีทุกชัน้ปี

เดือน ธันวาคม 2564 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ด้านความรู้ 

1 กิจกรรมปฐมนิเทศ 1. สง่เสริมและพัฒนา    1. ร้อยละนักศึกษาที่ไดร้ับการ 20 นักศึกษาปรญิญาตรี  เดือน กรกฏาคม 2564 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ทักษะที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ป ี2565 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ทัก
ษะ

กา
รค

ิด 

ทัก
ษะ

กา
รท

 าง
าน

ร่ว
มก

ับ

ผู้อ
ื่น 

พ
ลเ
มือ

งโ
ลก
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ตัว

/พ
รส

วร
รค
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นักศึกษา ปี 65 นักศึกษาให้มทีักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และ

เทคโนโลยสีมัยใหม่ในโลก

ดจิิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึง

ประสงค์ โดยสะท้อนให้

เห็นลักษณะที่เปน็อัต

ลักษณ์ของมหาวทิยาลัย  

พัฒนาให้มทีักษะทีจ่ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

ทุกชัน้ป ี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

2 กิจกรรมให้ความรูก้ารใช้

ส่ือและโทษของการใช้ 

1. สง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มทีักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และ

เทคโนโลยสีมัยใหม่ในโลก

ดจิิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึง

ประสงค์ โดยสะท้อนให้

เห็นลักษณะที่เปน็อัต

ลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

  1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

สง่เสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา

4.50 นักศึกษาปรญิญาตรี

ทุกชัน้ป ี
เดือน มกราคม 2565 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ด้านทักษะทางปัญญา  

1.
โครงการอบรมสัมมนา

ผู้น านักศึกษา “สร้าง

ภาวะความเป็นผู้น า”

1. สง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มทีักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และ

เทคโนโลยสีมัยใหม่ในโลก

ดจิิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึง

ประสงค์ โดยสะท้อนให้

เห็นลักษณะที่เปน็อัต

    1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

สง่เสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา

4.50 นักศึกษาปรญิญาตรี

ทุกชัน้ป ี
เดือน มกราคม 2565 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ทักษะที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ป ี2565 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ทัก
ษะ

กา
รค

ิด 

ทัก
ษะ

กา
รท

 าง
าน

ร่ว
มก

ับ

ผู้อ
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ลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. โครงการเปิดโลกชมรม 1. สง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มทีักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และ

เทคโนโลยสีมัยใหม่ในโลก

ดจิิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึง

ประสงค์  

    1. ร้อยละนักศึกษาที่ไดร้ับการ

พัฒนาให้มทีักษะทีจ่ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

20 นักศึกษาปรญิญาตรี

ทุกชัน้ป ี
 เดือน พฤศจิกายน 

2564

- ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

2. โครงการปิดโลกชมรม 1. สง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มทีักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และ

เทคโนโลยสีมัยใหม่ในโลก

ดจิิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึง

ประสงค์  

    1. ร้อยละนักศึกษาที่ไดร้ับการ

พัฒนาให้มทีักษะทีจ่ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

20 นักศึกษาปรญิญาตรี

ทุกชัน้ป ี
 เดือน มีนาคม 2565 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โครงการแขง่ขันการ

วิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 

ผ่านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์โดยใช้ 

โปรแกรม Microsoft 

Excel 

1. สง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มทีักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และ

เทคโนโลยสีมัยใหม่ในโลก

ดจิิทัล สอดคล้อง

    1. ร้อยละนักศึกษาที่ไดร้ับการ

พัฒนาให้มทีักษะทีจ่ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

20 นักศึกษาปรญิญาตรี

ทุกชัน้ป ี
 เดือน ธันวาคม 2564 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ทักษะที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ป ี2565 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ทัก
ษะ

กา
รค

ิด 

ทัก
ษะ
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รท

 าง
าน

ร่ว
มก

ับ

ผู้อ
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์ 

คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึง

ประสงค์ 

2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ

1 โครงการบ าเพ็ญ

ประโยชน์ตามแนวทาง

กิจกรรม  

5 ส 

1 .  ส่ ง เสริมและพัฒนา

นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ มี ทั ก ษ ะที่

จ า เป็นในศตวรรษที่  21 

ทั กษะท างสั ง คม  และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในโลก

ดิ จิ ทั ล  ส อ ด ค ล้ อ ง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ โดยสะท้อนให้

เ ห็ น ลั ก ษณะที่ เ ป็ น อั ต

ลักษณ์ของมหาวทิยาลัย  

 1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

สง่เสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา

4.50 - นักศึกษาปรญิญา

ตรีชัน้ป ี2 ปี

การศึกษา 2564 

- นักศึกษาปรญิญา

ตรีทุกชัน้ปี

เดือน ธันวาคม 2564 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม

1 โครงการบ าเพ็ญ

ประโยชน์ตามแนวทาง

กิจกรรม  

5 ส 

1. สง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มทีักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และ

เทคโนโลยสีมัยใหม่ในโลก

ดจิิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึง

ประสงค์ โดยสะท้อนให้

เห็นลักษณะที่เปน็อัต

ลักษณ์ของมหาวทิยาลัย  

   1. ร้อยละนักศึกษาที่ไดร้ับการ

พัฒนาให้มทีักษะทีจ่ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

20 นักศึกษาปรญิญาตรี

ทุกชัน้ป ี
 เดือน กรกฏาคม 2565 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ทักษะที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ป ี2565 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ทัก
ษะ

กา
รค

ิด 

ทัก
ษะ

กา
รท

 าง
าน

ร่ว
มก

ับ

ผู้อ
ื่น 

พ
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งโ
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เฉ
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/พ
รส

วร
รค
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1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมตาม

หลักธรรมภบิาล 

1 .  ส่ ง เสริมและพัฒนา

นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ มี ทั ก ษ ะที่

จ า เป็นในศตวรรษที่  21 

ทั กษะท างสั ง คม  และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในโลก

ดิ จิ ทั ล  ส อ ด ค ล้ อ ง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ โดยสะท้อนให้

เ ห็ น ลั ก ษณะที่ เ ป็ น อั ต

ลักษณ์ของมหาวทิยาลัย  

 1. ร้อยละนักศึกษาที่ไดร้ับการ

พัฒนาให้มทีักษะทีจ่ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

20 นักศึกษาปรญิญาตรี

ทุกชัน้ป ี
 เดือน มกราคม 2565 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

2. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

สง่เสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.50 นักศึกษาปรญิญาตรี

ทุกชัน้ป ี
เดือน มกราคม 2565 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

5. กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม

ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ที่

ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการ

บริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อย่าง

เป็นระบบ 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไปสู่การ

ปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย

จัดท าแนวทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

20 19 20 

21 



3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัยสหเวช

ศ า ส ต ร์ 

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ

สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา วิทยาเขตนครปฐม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 

.............................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่   ๑  :   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่   ๒  :   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
 ครั้งที่๑/๒๕๖๔ 

         รายงานการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
ระเบียบวาระที่   ๓  :   เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ รายงานตัวช้ีวัด กพร. ในรอบ ๑๑ เดือน และติดตามในรอบ ๑๒ เดือน 
๓.๒ การจัดท านโยบายการใช้ห้องสตูดิโอและการจัดการอุปกรณ์โสต  
๓.๓ การท าความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ 

ระเบียบวาระที่   ๔  :   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 
๔.๒ การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๔.๓ การพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน 
ระเบียบวาระที่   ๕  :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาการใช้เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระที่   ๖  :   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

๖.๑ การจัดท าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๖.๒ การมอบหมายและการด าเนินการในการจัดการความรู้ (KM) 
๖.๓ การส่งโครงการในแต่ละความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาการใช้งบประมาณ 
๖.๔ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 

และค าชมเชย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.ผู้ช่วยศาสตราจารยก์ัญภัส อู่ตะเภา          รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชา สันทนาประสิทธิ ์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
๔.อาจารย์ ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนงาน 

และประกันคุณภาพ 
๕.ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์นิต  พฤกธรา รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย 

และพัฒนา 
๖.อาจารย์ ดร.บัญยง  พูลทรัพย์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา 
๗.นายเอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล รักษาการหัวหน้าส านักงาน 
๘.นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร  นักวิชาการศึกษา 
๙.นางสาวชนพร ศรนุวัตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๐.ว่าที่ ร.ต.นฤชา นราผ่อง นักวิชาการศึกษา 
ผู้ไม่มาประชุม 
      ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา    ๑๓.๓๐ น. 

ประธานที่ประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส  อู่ตะเภา  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร ์

ระเบียบวาระที่  ๑ : ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑/

๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่  ๓  :  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานตัวช้ีวัด กพร. ในรอบ ๑๑ เดือน และติดตามในรอบ ๑๒ เดือน 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบรายงานตัวช้ีวัด กพร. ในรอบ ๑๑ เดือน และ 
ด าเนินการเร่งติดตามในรอบ ๑๒ เดอืนที่คาดว่าจะบรรล ุ

๓.๒ การจัดท านโยบายการใช้ห้องสตูดิโอและการจัดการอุปกรณ์โสต 
การจัดท านโยบายการใช้ห้องสตูดิโอและการจัดการอุปกรณ์โสต จะด าเนินการ 

ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยที่การจัดการเรียนการสอนมีจ านวน ๓ ที่ ประกอบด้วย 
๑.อาคารเรียนที่คณะวิทยาการจัดการใช้ห้องฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นห้อง One Stop Service ในการติดต่อ
ประสานงาน ๒.อาคาร ๓๔ ชั้น ๓ ห้องปฏิบัติการ ๓. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม  

๓.๓ การท าความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ 
วิทยาลัยมอบหมายให้รองคณบดีที่เกี่ยวข้องด าเนนการการท าความร่วมมือในประเทศ

และต่างประเทศโดยอ้างอิงข้อมูลหลักจากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และแผนปฏิบัติการ จ านวน  ๓  ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับพันธกิจมหาลัย 

ระเบียบวาระที่   ๔  :   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 
นายเอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล รักษาการหัวหน้าส านักงาน แจ้งที่ประชุมทราบรายงาน 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาเขตนครปฐม ดังเอกสารแนบ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๒ การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
นายเอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล รักษาการหัวหน้าส านักงาน แจ้งที่ประชุมทราบการจัดซื้อ 

ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ส าหรับจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยรายการดังที่แจ้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.๓ การพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน 
              ตามที่ วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ได้ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อทราบ ดังนี้ 
๑.ด้านกลยุทธ ์ 

๑.๑ จ านวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ ระดับความเสี่ยง ปาน 
กลาง  ๙ คะแนน 

๑.๒ ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ระดับความเสี่ยง น้อย ๔ คะแนน 
๒.ด้านการปฏิบัติงาน 
๒.๑ โรคระบาด ระดับความเสี่ยง ปานกลาง ๙ คะแนน 
๒.๒ การยืม-คืนอุปกรณ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
      ระดับความเสี่ยง น้อย ๖ คะแนน 
๓. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
๓.๑ บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่ก าหนด/ต าแหน่งงานที่เหมาะสม ระดับ 

ความเสี่ยง ปานกลาง ๙ คะแนน 
จากผลการด าเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงในประงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ซึ่งวิทยาลัย ฯ มีความเสี่ยงใน

ระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง คือจ านวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีผลระดับคะแนน 
๙ ระดับความเสี่ยงปาน เนื่องมาจากผลกระทบมาจากภายนอกสกานณ์การแพร่ขอโรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะ
ท าให้สาขาวิชาต่างๆ มีความเสี่ยงที่นักศึกษาจะไม่เป็นไปตามแผน             จึงจ าเป็นต้องน ามาท าแผนบริหารความเสี่ยง
ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่   ๕  :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ การพิจารณาการใช้เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
    วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ และค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บันทึกข้อมูลเข้าระบบ และจะ
ด าเนินการเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เพื่อพิจารณาในเดือนกันยายน๒๕๖๔ น้ี 

ระเบียบวาระที่   ๖  :   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
๖.๑ การจัดท าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
      การช้ีแจงการแนวทางการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และแผนปฏิบัติการ จ านวน  ๓  ยุทธศาสตร์ จ านวน ๕๑ ตัวชี้วัด ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์จึง
ก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ จ านวน ๒๘ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 

        และสังคมอย่างยั่งยืน จ านวน๑๔ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

จ านวน ๙ ตัวชี้วัด 

นอกจากนี้วิทยาลัยได้มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะ
การบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน ๑๘ แผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

๑. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
๒. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๓. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
๔. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
๕. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
๖. แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๗. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได ้
๘. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๙. แผนพัฒนาบุคลากร 
๑๐. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑๑. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
๑๒. แผนการจัดการความรู ้
๑๓. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
๑๔. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑๕. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
๑๖. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
๑๗. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๑๘. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายผู้ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการแต่ละแผนประกอบด้วย แผนพัฒนา 
สาขาวิชาสู่เอตทัคคะ แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย  แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  แผนปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
แผนพัฒนาบุคลากร  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  แผนการจัดการความรู้  แผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน  แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม  แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้ด าเนินการทบทวนและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ส าหรับ
ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565  ต่อไป 

๖.๒ การมอบหมายและการด าเนินการในการจัดการความรู้ (KM) 
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      นายเอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล รักษาการหัวหน้าส านักงาน แจ้งที่ประชุมทราบ 
รายงานได้มอบหมายบุคลการที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนและรายงานกองนโยบายและแผนงานทราบ 

๖.๓ การส่งโครงการในแต่ละความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาการใช้งบประมาณ 
การมอบหมายและการด าเนินการส่งโครงการในแต่ละความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาการใช้ 

งบประมาณโดยอ้างอิงข้อมูลหลักจากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และแผนปฏิบัติการ จ านวน  ๓  ยุทธศาสตร์ จ านวน ๔๙ ตัวชี้วัด 

๖.๔ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
และค าชมเชย 

นายเอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล รักษาการหัวหน้าส านักงาน แจ้งที่ประชุมทราบ 
รายงานได้มอบหมายบุคลการที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนและรายงานกองกลาง ส านักงานอธิการบดีทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

ปิดประชุม   เวลา ๑๖.๐๐  น. 

(นางสาวธิดารัตน์    โชคนาคะวโร) 
   นักวิชาการศึกษา 

    ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายเอกนรินทร์   ปิยะปัญญามงคล) 
         รักษาราชการแทน  

         หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
       ผู้ตรวจทาน   
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