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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

  

วิทยาลัยนิเทศศาสตร ตระหนักถึงความสำคัญในการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน การจัดการการ

ควบคุมดูแลกิจการตางๆของวิทยาลัยนิเทศศาสตร ใหเปนไปในครรลองของการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือใหการดำเนินงานใน

การใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายการบริหารงานของวิทยาลัย

นิเทศศาสตรครอบคลุมองคประกอบ ดานสำคัญไดแกดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย ดานองคกร ดานผูปฏิบัติงาน นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม นโยบายหลักมุงเนนการดำเนินงานใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจของวิทยาลัยนิเทศศาสตรเพ่ือใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติการกับทาง 

มหาวิทยาลัย โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม จัดทำข้ึนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียนหองเรียน 

ใหมีความปลอดภัยและพรอมใชงานตลอดเวลา รวมถึงการปรับภูมิทัศนใหมีความรมรื่น รมเย็นสรางบรรยากาศใหเอ้ือ

ตอไปการเรียนรู ใหกับบุคลากร นักศึกษา โดยดำเนินโครงการอยางเปนระบบ มีการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาความ

ตองการ การกำหนดเปาหมายในการพัฒนา การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และประเมินโครงการเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน

และสิ่งแวดลอม วิทยาลัยนิเทศศาสตรไดพัฒนาปรับปรุง อาคารสถานท่ี ซ่ึงเกิดประโยชนสูงสุดแกวิทยาลัยนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผูเก่ียวของ สำหรับใชในการพัฒนางานปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมใหมี

ความกาวหนาตอไป 
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สวนท่ี 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการฟนฟูสภาพและคุณภาพ การปองกันการ

เสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไปและการนำกลับมาใชใหมซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเอ้ือตอ

การดำรงชีวิตเกิดความสมดุล ในการพัฒนาและเปนรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางยั่งยืนดังนี ้

(1) บริหารและจัดการสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ แบบบูรณาการ โดยยึด

หลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม 

(2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลตอ

สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(3) สนับสนุนใหนำตนทุนทางสังคมมาพิจารณาในการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในกรณีการดำเนินโครงการ

ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และผลักดันการนำหลักการผูกอมลภาวะเปนผูจายและระบบ

กรรมสิทธิ์รวมมาใชในการจัดการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

(4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของไทยสำหรับการแสวงหาการบริหาร

จัดการ การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทุกแหลง รวมถึงการนำสิ่งของหรือ

เศษวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหม 

(5) กำหนดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับระดับของการ

พัฒนาทางดานวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศควบคูไปกับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศท่ี

เก่ียวของกับการคาระหวางประเทศ 

(6) สรางมาตรการในการควบคุมการนำเขาสารเคมี สารพิษ และวัตถุอันตราย โดยยึดถือมาตรฐานสากลของ

ประเทศที่พัฒนาแลว เพื่อไมใหประเทศไทยเปนสถานที่ทดลองหรือจำหนายสารและวัตถุอันตรายที่ต่ำกวามาตรฐานของ

ประเทศผูจำหนาย 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาและบุคลากร จะไดมี

พื้นที่เต็มไปดวยแมกไมสีเขียวมีความรมรื่นและมีความสะอาดสวยงามในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมภูมิทัศนทาง

กายภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนเรื ่องจำเปนที ่จะตองมีการจัดตกแตง ปรับปรุง ใหสวยงามอยู

ตลอดเวลาเพราะวาสภาพแวดลอมภูมิทัศนทางกายภาพนั้นกอใหเกิดความสวยงาม ความรมรื่นใหกับผูท่ีอยูและผูมาเยี่ยม

เยือน เปนสิ่งที่เมื่อเขามาในมหาวิทยาลัยแลวมองเห็นเปนประการแรก สภาพแวดลอมภูมิทัศนทางกายภาพยังใชเปน

แหลงการเรียนรูของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป และปจจุบันปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมถือเปนปญหาลำดับ

ตน ๆ ของโลก และไดทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากจำนวนประชากรในโลกเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ประกอบกับความ

เจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทำใหเกิดการพัฒนาดานตางๆ ตามมา แตการพัฒนาของประเทศตางๆ 

ทั่วโลกที่ผานมาเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มุงการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการสงเสริมการบริโภคของ

ประชากรภายในประเทศใหสูงข้ึน การพัฒนาดังกลาวจึงเปนการเรงรัดใหมีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชน จน
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ทำใหสภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เปนเหตุใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กอใหเกิดผลกระทบที่ตามมา เชน ภาวะโลกรอน เกิดภัยธรรมชาติ ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือ ผลักดันนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 

เนื่องจากสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบอาคารภายในคณะ มีสภาพพ้ืนท่ีบางสวนไม เรียบรอย

และภูมิทัศนไมรมรื่นสวยงาม รวมท้ังสภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน เปนเรื่องจําเปนท่ีจะตองมีการจัด

ตกแตงปรับปรุงใหสวยงาม เพราะวาสภาพแวดลอมภูมิทัศนนั้นกอใหเกิดความสวยงาม ความรมเย็น รมรื่น ใหกับผูที่อยู

และผูมาเยี่ยมเยือน เปนสิ่งที่เมื่อเขามาในคณะ แลวมองเห็นเปนประการแรก สภาพแวดลอมภูมิ ทัศนนั้นยังใชเปนแหลง

การเรียนรูของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมตางๆของบุคลากร ไดอีกประการหนึ่ง 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความมุงหมายที่จะปรับปรุงภูมิทัศนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใหเกิดความรมรื่นมีบรรยากาศที่ดี

เพื่อใหเกิดสุขภาวะที่ดีกับทุกคนที่ไดเขามาในมหาวิทยาลัย การดําเนินการดังกลาวมหาวิทยาลัยยังมุงหวังที่จะเปนปจจัย

หนึ่งในการขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู Green Campus โดยกําหนดใหมีพื้นที่สีเขียวซึ่งหมายถึง ภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอมที่ดีภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น การดําเนินการในปการศึกษา 2558ไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ดูแลรักษา

และการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยแยกเปนการปรับปรุงภูมิทัศน และการปลูก ตนไม ซ่ึงลวนเกิดจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมของคณะ/สํานัก/สถาบัน และ กิจกรรมรวมกันของมหาวิทยาลัยกับ คณะ/สํานัก/สถาบัน โดยสรุปแลว 

ความสําเร็จของกิจกรรมนี้เกิดจากการท่ี บุคลากร และนักศึกษา ท่ีรับรูและ มีสวนรวมกับการดําเนินการดานการอนุรักษ

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ อยางยิ่ง การรวมแรงรวมใจของนักศึกษา คณาจารย

และบุคลากร ในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับมหาวิทยาลัย เชน การรวมกันปลูกตนไมเปนตน โดยท่ีการรับรูมีสวนรวม และ

การรวมแรงรวมใจกันนั้น  

1.2 โครงสรางมหาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสรางการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 
 

 

1.4 ผลการดำเนินงานด้านการปรับปรุงภูมทัิศน์และสิ่งแวดล้อม  

วิทยาลัยนิเทศศาสตร ไดดำเนินการใชงบประมาณประจำ ป 2564 การปรุงปรุงอาคารหองพักอาจารย และทำ

ปายวิทยาลัยนิเทศศาสตร 

 

1.5 ขอมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทัศน (Vision) 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีอัตลักษณ  

(Niche Guru University) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

                  ประจำป  2564 

1. การปรุงปรุงอาคารสถานท่ีหองพักอาจารย                           994,000 

2.  ปรับปรุงหองSmart Classroom                           214,000 

3. โครงการทำปายวิทยาลัยนิเทศศาสตร                           468,660 

4. ปรับปรุงตกแตงปายวิทยาลัยนิเทศศาสตร                             32,000 
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1) ใหการศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เนนองคความรูเปนเอตทัคคะ ฝกหัดครู ปลูกฝง

ประชาชนใหสามารถเรียนรูในระดับสูง มีความเปนมนุษยที่รับผิดชอบตออนาคตของโลกที่มีแนวโนมเปนนานาชาติ มีจิต

วิญญาณในการทาทาย โดยไมกลัวลมเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุงม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตรท่ีเปนเอตทัคคะ ท่ี

สามารถนำไปใชใหเกิดผลประโยชนไดเพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุงเรือง ผานการแสวงหาดวยการวิจัยทางวิชาการ

ท่ีอุดมไปดวยความคิดสรางสรรค 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การสงมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ท่ี

ตอบและแกปญหาของสังคม โดยการมีสวนรวมกับชุมชนทองถ่ิน และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การสงเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสรางแมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาใหเปนท่ียกยองและชื่นชมของมนุษยชาติ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนา (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ พัฒนาใหบริการเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเปนไทย 

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

the Thainess) 

4) ว ิจ ัย สร างนว ัตกรรมและองคความรู (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป นมหาว ิทยาล ัยท ี ่ม ีความคล องต ัวในการบร ิหารจ ัดการ และเน นให เคร ือข ายม ีส วนร วม 

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

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขาย (Partnership)  

4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีวา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ 
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เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุงมั่นในการ

ปฏิบัติงาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา

อยางตอเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสารและถายทอด

ความรูความชำนาญในสาขาวิชาท่ีศึกษา โดยใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสูชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รูจักแบงปน ชวยเหลือผูอ่ืน มุงทำความดีท่ีเปน

ประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ 

เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่เนนภาพลักษณ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะทอนความเปน

วังสวนสุนันทา และเผยแพรแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร 

เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายทันสมัยสามารถ

แขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผูรับบริการไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปญญาและความคิดสรางสรรค  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองคกร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเปนมืออาชีพ 

1.5.9 เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณเปลี่ยน เราก็ตองปรับเปลี่ยน เพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขันและทันตอโลกอนาคต แต

สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณคา เราตองธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงไดกำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพ่ือมุงเติมเต็มในสิ่งท่ียังเดินไปไมถึงจุดหมายปลายทางและเปาหมายท่ีตั้งไว 

ตอยอดทุนความรูและทุนสังคมที่มีอยู ติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อกำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องเพ่ือนำไปสูความเปน “ตนแบบ” ตามวิสัยทัศน 15 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะ

ท่ีมีอัตลักษณ” เพราะนี่คือสิ่งท่ีทรงคุณคาท่ีจะตองดูแลรักษาเอาไว สามารถแสดงไดดังภาพท่ี 1  

 

 
ภาพท่ี 1 SSRU “KEEP” Model 
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดวย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลัย

ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสูเปาหมายท่ีกำหนดไว รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแหงความยั่งยืนท่ีพรอมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก 

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

มหาวิทยาลัยท่ียึดม่ันในความซ่ือสัตยในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

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

มหาวิทยาลัยท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอยางเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแตละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแหงความผาสุกท่ีลอมรอบดวยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ท้ังนี้ สามารถแสดงเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพท่ี 2 

 
 

ภาพท่ี 2 SSRU “SWITCH” 
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สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมทัิศนและสิ่งแวดลอม 
2.1 นโยบายดานการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 

1. สงเสริมใหมีการปรับภูมิทัศนและสิ ่งแวดลอมใหเปนมหาวิทยาลัยสีเข ียว (UI Green Metric World 

University Ranking) 

 2. สงเสริมใหมีการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 3. สงเสริมใหสถานศึกษามีการศึกษาดานสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

 4. สงเสริมใหสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยฯ ปลอดภัยนาอยูและสวยงาม 

 5. สงเสริมใหสถานศึกษาเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องสิ่งแวดลอม 

 

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 

 1. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม และเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  

2.3 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 ความเขมแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดี 

2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมาย 

 

 

 

 

2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการดานปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 

ลำดับ กิจกรรมมหาวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนินการ  

1. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) และประจำปงบประมาณ 2565 

ระดับมหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 2564 

2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิ

ทัศนและสิ่งแวดลอมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) และประจำป

งบประมาณ 2565 ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือชี้แจงแนวทางในการ

จัดทำแผนใหแกหนวยงาน   

21 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

รอยละความสำเร็จของการจัดการขอรองเรียนเก่ียวกับอาคาร

สถานท่ี สิ่งแวดลอม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธะกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

≥4 
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3. จัดสงหลักฐานแสดงการชี้แจง/สื่อสารแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดาน

การปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) และ

ประจำปงบประมาณ 2565 ระดับมหาวิทยาลัย ใหกับกองนโยบายและแผน 

 กันยายน 2564 

4. จัดทำ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) และประจำป

งบประมาณ 2565ระดับมหาวิทยาลัย   

กันยายน 2564 

5. รวบรวม (ราง) แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) และประจำป

งบประมาณ 2565 ระดับหนวยงาน   

กันยายน 2564 

6. ตรวจสอบ และแจงขอสังเกตและขอเสนอแนะ (ราง) แผนปฏิบัติ

การดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2565-2569) และประจำปงบประมาณ 2565  ใหหนวยงาน เพ่ือ

ปรับปรุงแกไขและการดาเนินการในลำดับตอไป   

กันยายน 2564 

7. รวบรวม แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) และประจำปงบประมาณ 2565 

ระดบัหนวยงาน  
 

 27 กันยายน 2564 

8. จัดสงแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2565-2569) และประจำปงบประมาณ 2565 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ

หนวยงาน ใหกองนโยบายและแผน  

กันยายน 2564 
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2.5.1 แผนปฏบิัตกิารด้านการปรับปรุงภูมทัิศน์และสิ่งแวดล้อม  ระยะ 5 ป ี

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค 

โครงการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมายของตัวช้ีวัด 
กลุม 

เปาหมาย 
งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

ป 

65 

ป 

66 

ป 

67 

ป 

68 

ป 

69 
   

ดานการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 

1 โครงการปรับปรุง

ศักยภาพ ภูมิทัศน

และสิ่งอำนวย

ความสะดวกท่ีเปน

มิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

เพ่ือปรับปรุงสิ่งอำนวยความ

สะดวกในการใหบริการของ

บุคลากรภายในสำนักงาน

วิทยาลัยนิเทสศาสตรเพ่ือเอ้ือ

ตอการปฏิบัติงานเพ่ือลด

ปริมาณการใชพลังงานในทุก

รูปแบบของหนวยงาน

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

รอยละความสำเร็จของ

การจัดการขอรองเรียน

เก่ียวกับอาคารสถานท่ี 

สิ่งแวดลอมและสิ่ง

อำนวยความสะดวกตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2565 รอย

ละ 

90 

รอย

ละ 

90 

รอย

ละ 

90 

รอย

ละ 

90 

รอย

ละ 

90 

บุคลากร/

นักศึกษา 

10,000,000 สำนักงาน

คณบดี 

วิทยาลัย

นิเทศศาสตร 

ดานการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

2 โครงการปรับปรุง

หองปฏิบัติการ

หรือหองปฏิบัต ิ

การเสมือนจรงิ 

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

หองปฏิบัติการหรือหอง 

ปฏิบัติการเสมือนจริงหรือการ

นำโปรแกรมซอฟแวร (Soft 

ware) มาใชสำหรบั 

การจัดการเรียนการสอน 

จำนวนของคณะ/วทิยาลัยท่ี

จัดตั้งหองปฏิบัติการหรือ

หองปฏิบัติเสมือนจริงหรือ

ใชโปรแกรมซอฟแวร (Soft 

ware) 

2565 1 1 1 1 1 หนวยงาน 500,000 ฝายอาคาร

สถานท่ี 

วิทยาลัย

นิเทศศาสตร 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม  ประจำปงบประมาณ2565 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เปาหมาย

ของตัวช้ีวัด 
กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

1 งานปรับปรุงสำนักงาน

วิทยาลัยนิเทศศาสตร 

1. เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ

แกผูมาใชบริการ ของ

วิทยาลัย 

2. เพ่ือสงเสริมให

บรรยากาศในการทำงานดี

ข้ึน 

รอยละความสำเร็จของการ

จัดการขอรองเรียนเก่ียวกับ

อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม

และสิ่งอำนวยความสะดวก

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

100 บุคลากร/

นักศึกษา 

ต.ค.64 –  

ก.ย. 65 

- ฝายอาคาร

สถานท่ี 

วิทยาลัย

นิเทศศาสตร 

2 งานปรับปรุงลาน

กิจกรรมภายในอาคาร

วิทยาลัยนิเทศศาสตร 

1.เพ่ือพัฒนาปรับปรุงลาน

กิจกรรมภายในอาคาร

วิทยาลัยนิเทศศาสตรให

เหมาะแกการจัดกิจกรรม

ตางๆ และสนับสนนุการ

การจัดการเรียนการสอน 

2.เพ่ือใหบริการและ

สนับสนนุการพัฒนาและจัด

กิจกรรมตางๆของวิทยาลัย 

รอยละความสำเร็จของการ

ปรับปรุงลานกิจกรรมภายใน

อาคาร 

100 บุคลากร/

นักศึกษา 

ต.ค.64 –  

ก.ย. 65 

- ฝายอาคาร

สถานท่ี 

วิทยาลัย

นิเทศศาสตร 

3 งานปรับปรงุ

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรอาคาร

วิทยาลัยนิเทศศาสตร 

เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจแกผู

มาใชบริการหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ของวิทยาลัย 

รอยละความสำเร็จของ 

การปรับปรุงหอง

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ของวิทยาลัย 

100 บุคลากร/

นักศึกษา 

ต.ค.64 –  

ก.ย. 65 

- ฝายอาคาร

สถานท่ี 

วิทยาลัย

นิเทศศาสตร 
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สวนท่ี 3 แนวทางการนำแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
การนำแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ไปสูการปฏิบัติเปนตองใหความสำคัญตอการ

บริหารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมใหสำเร็จตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตร 

และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของคณะ/วิทยาลัยที่กำหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงไดกำหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายในหนวยงานในเรื่องการดำเนินงานโครงการ/

กิจกรรมดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการ

ดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม อยางเปนระบบ  

 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม ไปสูการปฏิบัติ 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม   

ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม    โดยจัดทำแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับบุคลากรภายใน

หนวยงาน ไดทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิ

ทัศนและสิ่งแวดลอม   ใหเกิดผลในทางปฏบิัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางท่ีกำหนด 

3. สงเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับแผนท่ีกำหนดไว และนำไปสูการพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน

เครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทำฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วาสามารถตอบสนองตอ

วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม   รวมท้ังสามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ประจำป ปงบประมาณ

2565 

 การติดตาม ประเมินผลเปนเครื ่องมือสำคัญที ่จะสนับสนุนใหการดำเนินงานของวิทยาลัยนิเทศศาสตร 

บรรลุเปาประสงคตามที ่กำหนดไวในแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม เพื่อใหผู บริหารและ

ผูปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความลมเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน
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เพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายได โดยจัดทำระบบการ

ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค ความร ู และเสร ิมสร างความเข าใจ เร ื ่ องการต ิดตามประเม ินผลและกำหนดต ัวช ี ้ วั ด 

แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใชประโยชนรวมกันอยางเปนรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอม อยางตอเนื่อง  

3. กำหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ทุกๆ เดือน 

พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะหผลการดำเนินงาน เพ่ือนำไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

 

 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2565-2569) และประจำปีงบประมาณ 2565   
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ภาพกิจกรรมที่เกี ่ยวของกับการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ระยะ 5  ป (พ.ศ. 

2565-2569) และประจำปงบประมาณ 2565   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อมระยะ5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และประจำปีงบประมาณ 2565   
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