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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

 
 วิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา เปนหนวยงานจัดการศึกษา ซ่ึงมีพันธกิจ 6 ดาน และพันธกิจหลักหนึ่งคือ การขับเคลื่อนความสัมพันธกับ

เครือขายตางประเทศ พันธกิจดังกลาว วิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดมอบหมายใหฝาย

กิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เปนผูประสานงานและดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานปฏิบัติตาม

พันธกิจไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงเปนการตอบโจทยประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับหนวยงานและระดับ

มหาวิทยาลัย 

 ในปการศึกษา 2564  วิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดวิเคราะหยุทธศาสตรของ

หนวยงานและขอกำหนดของหนวยตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตางๆ แลว เห็นควรดำเนินโครงการตามพันธกิจ

ภายใตแนวคิดหลัก เนนการการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขายตางประเทศของวิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จและคาเปาหมายของแผน คือ รอยละขอตกลงความรวมมือตางประเทศที่มีการจัด

กิจกรรมอยางตอเนื่อง  

 สำหรับการนำแนวทางไปสูการปฏิบัติดำเนินการโดยสรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดาน

การขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขายตางประเทศ ประจำปการศึกษา 2564 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนา

สมรรถภาพบุคลากร สงเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับแผนท่ีกำหนดและสรางกลไกประสานงานภายในหนวยงานให

ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหมีการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมอยางเปนระบบโดยกำหนดใหมีการติดตามความกาวหนาจำนวน 3 รอบตอป คือรอบ 6 เดือน 9 เดือน

และ12 เดือน 

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคาดหวังวา ผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม

ทั้งหมดจะบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัดที่กำหนด และจะสามารถตอบโจทยประกันคุณภาพการศึกษาภายในดานการ

การขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขายตางประเทศไดอยางมีประสิทธิผล 

 

      วิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหลักสูตรท่ีจะเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน

สาขาวิชาดังตอไปนี้  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร จำนวน ๕ แขนงวิชา ไดแก แขนงวิชาวารสาร

ศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด แขนงวิชา

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และแขนงวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ

ภาพยนตร (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาการสรางภาพยนตร วิทยาลัยนิเทศศาสตรไดมีการวางแผนยุทธศาสตร หรือ 

การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เพ่ือกําหนดทิศทาง การดําเนินงานท่ีชัดเจน ในการบรรลุวัตถุประสงคและ

พันธกิจ โดยกําหนดสถานการณในอนาคตท่ีตองบรรลุและกําหนดวิธีการและข้ันตอนท่ีตองปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขายตางประเทศ และดําเนินการตาม

กระบวนการดวยการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขายตางประเทศ ผานความ

เห็นชอบ นําไปสูการปฏิบัติ การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ใหเปนไปตามตัวชี้วัดและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้วิทยาลัยนิเทศศาสตรจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ และบรรลุ เปาหมายตอไป 
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1.2 โครงสรางวิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.3 โครงสรางการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  



 

 

4 

 

 

 

1.4 ผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่ายต่างประเทศ 

ปการศึกษา จำนวนโครงการท่ี

ดำเนินการ 

คะแนนผลการตรวจประกันคุณภาพ 

2561 - - 

2562 - - 

2563 - - 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วสิัยทัศน์ (Vision) 

มหาวทิยาลัยเอตทัคคะท่ีมอีัตลักษณ์  

(Niche Guru University) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนใหส้ามารถเรยีนรูใ้นระดับสูง มคีวามเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโนม้เป็นนานาชาติ 

มจีติวญิญาณในการทา้ทาย โดยไม่กลัวลม้เหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวชิาการที่อุดมไปดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ  

ที่ตอบและแกป้ัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนทอ้งถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ  

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที ่ยกย่องและชื ่นชม 

ของมนุษยชาต ิ

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเป็นไทย 

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

Thainess) 

4) วิจ ัย สร้างนวัตกรรมและองค ์ความร ู ้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 
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5) เป็นมหาวิทยาลัยที ่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

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

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏบิัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏบิัต ิหมายถงึ บัณฑติที่มีความสามารถดา้นวชิาการหรอืวิชาชีพ มทีักษะและมคีวามมุ่งม่ัน 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

สู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดี 

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยดึม่ันคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เนน้ความเป็นวัง หมายถงึ เป็นมหาวทิยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลกิภาพ  ที่สะทอ้นความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันไดใ้นระดับชาติและนานาชาต ิตอบสนองทุกรูปแบบการเรยีนรู้ของผู้รับบรกิารได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสทิธภิาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค์  
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2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดใีนองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals)  

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับ

ติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะตอ้ง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงไดด้ังภาพที่ ...  
 

 
ภาพที่ .... SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวทิยาลัยไดก้ำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เปา้หมายที่กำหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวทิยาลัยแห่งความยั่งยนืที่พรอ้มจะเตบิโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยระดับโลก 

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

มหาวทิยาลัยที่ยดึม่ันในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

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

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวทิยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบดว้ยบรรยากาศของนักวชิาการ 

ทัง้นี้ สามารถแสดงเปา้หมายการพัฒนามหาวทิยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1 SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏบัิตกิารขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่ายต่างประเทศ 

2.1 นโยบายด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่ายต่างประเทศ 

          1. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายความสัมพันธระหวางหนวยงานกับนักศึกษาศิษยเกาและชุมชน 

2. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ดานการวิจัยและดานอ่ืนๆในการสนับสนุน

ภารกิจของหนวยงานกับประชาคมอาเซียน 

3. สรางเครือขายความรวมกับองคกรหนวยงานภายนอกในการใหบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 

และสิ่งแวดลอมของชุมชนใหเขมแข็ง ยั่งยืน นำไปสูการพ่ึงพาตนเองได 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัตกิารขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่ายต่างประเทศ 

  1. หนวยงานดำเนินการสนับสนุนใหเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) 

 2. หนวยงานดำเนินการพัฒนาหรือเพ่ิมความรวมมือกับเครือขายภายในประเทศเพ่ือกอใหเกิดประโยชนกับ

มหาวิทยาลัย 

  3. หนวยงานสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามขอตกลงความรวมมือของเครือขาย 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธก์ับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct 

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

2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์  

 3.7 มหาวทิยาลัยมกีารดำเนนิการจัดกจิกรรมความร่วมมอืกับเครอืข่ายต่างประเทศ 

2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

3.7.1 รอ้ยละขอ้ตกลงความร่วมมอืต่างประเทศที่มกีารจัด

กจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 

รอ้ยละ 80.00 
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2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏบิัตกิารขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่ายต่างประเทศ 

1. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับ เครือขาย ระดับ

หนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุมเครือขาย ตามขอเสนอแนะผลการดำเนินงานใน ปท่ีผานมา 

พรอมกำหนดกิจกรรม/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2565  

3. ทบทวนวัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายของแผนปฏิบัติการฯของหนวยงาน ใหสอดคลอง หรือเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายมหาวิทยาลัย  

4. จัดทำแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ระยะ 5 ป (2565-2569) และประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ของหนวยงาน และเสนอใหผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  

5. จัดสงแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ระยะ 5 ป (2565-2569) และประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ใหกองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

6. ทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจำป งบประมาณ พ.ศ.

2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564– มีนาคม 2565) รวมกับผูบริหารหนวยงาน  

7. เขารวมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย ประจำป งบประมาณ 

พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564– มีนาคม 2565) กับกองพัฒนานักศึกษาตามปฏิทินนัด หมาย  

8. สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธ กับเครือขาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 3 ครั้ง/ป รอบ 6,9,12 เดือน  

9. จัดเก็บหลักฐาน และรายงานผลการดำเนินงาน จัดสงกองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ
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2.5.1 แผนปฏบัิตกิารขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่ายต่างประเทศ ระยะ 5 ป ี(2565-2569)  
 

กจิกรรม/โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

1 มหาวทิยาลัยเฉงิตู เพื่อใหน้ักศกึษา

หลักสูตร

นานาชาตไิด้

ทุนการศกึษาต่อ

ในระดับ

ปรญิญาโทโดย

ไม่เสยีค่าใช้จ่าย 

รอ้ยละขอ้ตกลง

ความร่วมมอื

ต่างประเทศที่มี

การจัดกจิกรรม

อย่างต่อเนื่อง 

รอ้ยละ 

80.00 

    นักศกึษา

หลักสูตร

นเิทศ

ศาสตร์ 

 

   

  

วทิยาลัยนเิทศ

ศาสตร์ 
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2.5.2 แผนปฏบัิตกิารขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่ายต่างประเทศ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ป ี2565 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

1 มหาวทิยาลัยเฉงิตู เพื่อใหน้ักศึกษา

หลักสูตร

นานาชาตไิด้

ทุนการศกึษาต่อ

ในระดับ

ปรญิญาโทโดย

ไม่เสยีค่าใช้จ่าย 

รอ้ยละ

ขอ้ตกลง

ความร่วมมอื

ต่างประเทศ

ที่มีการจัด

กจิกรรม

อย่าง

ต่อเนื่อง 

รอ้ยละ 

80.00 

นักศกึษา

หลักสูตรนเิทศ

ศาสตร์ 

 

เรยีน 2 ป ีสำเร็จ

การศกึษาระดับ

ปรญิญาโท 

ไม่มี วทิยาลัยนเิทศ

ศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบัิติและการติดตามประเมนิผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสาน

ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม/โครงการ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยที่กำหนดไว ้รวมทัง้มกีารพัฒนาการตดิตามประเมนิผลการดำเนินงาน

ตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการ

ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื ่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

ต่างประเทศ 
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมกับเครือข่าย 

ไปสู่การปฏบิัตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
3. เพื่อให้มีการติดตามประเมนิผลแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ  

3.1  แนวทางการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏบิตั ิ

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึกำหนดทางการนำแผนปฏบิัตกิารขับเคลื่อนความสัมพันธ์

กับเครอืข่ายต่างประเทศ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏบิัต ิดังนี้ 

 1. สรา้งความเขา้ใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏบิัตกิารขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

ต่างประเทศ โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเขา้ใจในภารกจิ เปา้หมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ดำเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่ายต่างประเทศ ใหเ้กดิผลในทางปฏบิัต ิ

 2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่กำหนด 

 3. ส่งเสรมิการปฏบิัตงิานที่สอดคลอ้งกับแผนที่กำหนดไว ้และนำไปสู่การพจิารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
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และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้

สามารถเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ไดง่้าย 

 5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 

ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

ต่างประเทศ รวมทัง้สามารถประเมนิผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

 

 

3.2 การตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิัตกิารขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่ายต่างประเทศ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความ

ล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

อุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได ้โดยจัดทำระบบ

การตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 

  1. พัฒนาองค์ความรู ้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื ่องการติดตามประเมินผลและ

กำหนดตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

  2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่ายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  

  3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์

กับเครือข่ายต่างประเทศ ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์

ผลการดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสนิใจของผู้บรหิาร 
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ภาคผนวก ก 
คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสมัพันธ 

กับเครือขายตางประเทศ ประจำปงบประมาณ 2565 
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ภาคผนวก ข  

รายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 

คณะผูบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 

วันศุกรท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชุมวิทยาลัยนิเทศศาสตรและผานระบบออนไลน Google Meet 

.............................................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  :   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  :   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร 

        ครั้งท่ี๑/๒๕๖๔ 

         รายงานการประชุมคณะผูบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  :   เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ รายงานตัวชี้วัด กพร. ในรอบ ๑๑ เดือน และติดตามในรอบ ๑๒ เดือน  

๓.๒ การจัดทำนโยบายการใชหองสตูดิโอและการจัดการอุปกรณโสต  

๓.๓ การทำความรวมมือในประเทศและตางประเทศ 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  :   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร  

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 

๔.๒ การจัดซ้ือครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๔.๓ การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดอืน 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  :   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาการใชเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  :   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

๖.๑ การจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๖.๒ การมอบหมายและการดำเนินการในการจัดการความรู (KM) 
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๖.๓ การสงโครงการในแตละความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาการใชงบประมาณ 

๖.๔ การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการขอรองเรียน  ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น 

และคำชมเชย 

ผูเขารวมประชุม 

๑.ผูชวยศาสตราจารยกัญภัส อูตะเภา          รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร

  

๒.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวิพาสน พิชัยชาญณรงค รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายบริหาร  

๓.ผูชวยศาสตราจารยวิชชา สันทนาประสิทธิ์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิชาการ 

๔.อาจารย ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ            รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายแผนงาน 

       และประกันคุณภาพ 

๕.ผูชวยศาสตราจารยธนิต  พฤกธรา  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิจัย 

       และพัฒนา 

๖.อาจารย ดร.บัญยง  พูลทรัพย   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการ 

       นักศึกษา 

๗.นายเอกนรินทร ปยะปญญามงคล  รักษาการหัวหนาสำนักงาน 

๘.นางสาวธิดารัตน  โชคนาคะวโร   นักวิชาการศึกษา 

๙.นางสาวชนพร ศรนุวัตร    นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๑๐.วาท่ี ร.ต.นฤชา นราผอง   นักวชิาการศึกษา 

ผูไมมาประชุม 

      ไมมี 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๓.๓๐ น. 
 

ประธานที่ประชุม  ผูชวยศาสตราจารยกัญภัส  อูตะเภา  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ : ประธานแจงเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร ครั้งท่ี ๑/

๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร ครั้งท่ี 

๑/๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  :  เรื่องสืบเนื่อง 

                 ๓.๑ รายงานตัวชี้วัด กพร. ในรอบ ๑๑ เดือน และติดตามในรอบ ๑๒ เดือน  
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มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบรายงานตัวชี้วัด กพร. ในรอบ ๑๑ เดือน และ 

ดำเนินการเรงติดตามในรอบ ๑๒ เดือนท่ีคาดวาจะบรรลุ 

๓.๒ การจัดทำนโยบายการใชหองสตูดิโอและการจัดการอุปกรณโสต  

การจัดทำนโยบายการใชหองสตูดิโอและการจัดการอุปกรณโสต จะดำเนินการ 

ปรับปรุงดานอาคารสถานท่ี หองปฏิบัติการของวิทยาลัยท่ีการจัดการเรียนการสอนมีจำนวน ๓ ท่ี ประกอบดวย ๑.

อาคารเรียนที่คณะวิทยาการจัดการใชหองฝายแผนงานและประกันคุณภาพเปนหอง One Stop Service ในการติดตอ

ประสานงาน ๒.อาคาร ๓๔ ชั้น ๓ หองปฏิบัติการ ๓. วิทยาลัยนิเทศศาสตร วิทยาเขตนครปฐม  

๓.๓ การทำความรวมมือในประเทศและตางประเทศ 

   วิทยาลัยมอบหมายใหรองคณบดีที่เกี่ยวของดำเนนการการทำความรวมมือในประเทศ

และตางประเทศโดยอางอิงขอมูลหลักจากแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยนิเทศศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และแผนปฏิบัติการ จำนวน  ๓  ยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับพันธกิจมหาลัย 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  :   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร  

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 

นายเอกนรินทร  ปยะปญญามงคล รักษาการหัวหนาสำนักงาน แจงท่ีประชุมทราบรายงาน 

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยา

เขตนครปฐม ดังเอกสารแน 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

๔.๒ การจัดซ้ือครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

นายเอกนรินทร  ปยะปญญามงคล รักษาการหัวหนาสำนักงาน แจงท่ีประชุมทราบการจัดซ้ือ 

ครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือใหสำหรับจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยรายการดังท่ีแจง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๓ การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดอืน 

              ตามท่ี วิทยาลัยนิเทศศาสตร ไดดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔  เปนที่เรียบรอยแลว นั้น ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือทราบ ดังนี้ 

๑.ดานกลยุทธ   

๑.๑ จำนวนนักศึกษาท่ีรับใหมไมเปนไปตามแผนการรับท่ีกำหนดไว ระดับความเสี่ยง ปาน 

กลาง  ๙ คะแนน 
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๑.๒ ผลการปฏิบัติราชการไมบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนด ระดับความเสี่ยง นอย ๔ คะแนน 

๒.ดานการปฏิบัติงาน 

๒.๑ โรคระบาด ระดับความเสี่ยง ปานกลาง ๙ คะแนน 

๒.๒ การยืม-คืนอุปกรณตรงตามความตองการของผูใชบริการ และมีประสิทธิภาพสูงสุด     

      ระดับความเสี่ยง นอย ๖ คะแนน 

๓. ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)  

๓.๑ บุคลากรไดรับการพัฒนาท่ีตรงตามสมรรถนะท่ีกำหนด/ตำแหนงงานท่ีเหมาะสม ระดับ 

                          ความเสี่ยง ปานกลาง ๙ คะแนน 

จากผลการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงในประงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ซ่ึงวิทยาลัย ฯ มีความเสี่ยงในระดับ

ความเสี่ยงระดับปานกลาง คือจำนวนนักศึกษาท่ีรับใหมไมเปนไปตามแผนการรับท่ีกำหนดไว ซ่ึงมีผลระดับคะแนน ๙ ระดับ

ความเสี่ยงปาน เนื่องมาจากผลกระทบมาจากภายนอกสกานณการแพรขอโรคระบาดที่ไมสามารถควบคุมได จะทำให

สาขาวิชาตางๆ มีความเสี่ยงที่นักศึกษาจะไมเปนไปตามแผนจึงจำเปนตองนำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงใน ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  :   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาการใชเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

    วิทยาลัยนิเทศศาสตร ไดจัดทำแผนปฏิบตัิการราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ และคำขอตั ้งงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บันทึกขอมูลเขาระบบ และจะ

ดำเนินการเสนอแผนตอท่ีประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนิเทศศาสตรเพ่ือพิจารณาในเดือนกันยายน๒๕๖๔ นี ้

ระเบียบวาระท่ี   ๖  :   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

๖.๑ การจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

      การชี้แจงการแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการมอบหมายผูเก่ียวของดำเนินการจัดการประชุมถายทอดตัวชี้วัดและรายละเอียด

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และแผนปฏิบัติ

การ จำนวน  ๓  ยุทธศาสตร จำนวน ๕๑ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนา เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตรจึง

กำหนดยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ จำนวน ๒๘ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 

                             และสังคมอยางยั่งยืน จำนวน๑๔ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ                  

                   จำนวน ๙ ตัวชี้วัด 
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นอกจากนี้วิทยาลัยไดมอบหมายผูรับผิดชอบจัดทำเลมแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และ

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะ

การบูรณาการและประสานงานระหวางหนวยงานภายในวิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ท่ี

เก่ียวของกับภารกิจและยุทธศาสตรการพัฒนา จำนวน ๑๘ แผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

๑. แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ 

๒. แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

๓. แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย 

๔. แผนปฏิบัติการดานการวิจัย 

๕. แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ 

๖. แผนปฏิบัติการดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๗. แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได 

๘. แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

๙. แผนพัฒนาบุคลากร 

๑๐. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑๑. แผนกลยุทธทางการเงิน 

๑๒. แผนการจัดการความรู 

๑๓. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๑๔. แผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือจัดจาง 

๑๕. แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 

๑๖. แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก 

๑๗. แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๘. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขายตางประเทศ 

 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดมอบหมายผูท่ีรับผิดชอบแผนปฏิบัติการแตละแผนประกอบดวย แผนพัฒนา 

สาขาวิชาสูเอตทัคคะ แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื ่อน

ความสัมพันธกับเครือขาย  แผนปฏิบัติการดานการวิจัย  แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ  แผนปฏิบัติการดานการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

แผนพัฒนาบุคลากร  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนกลยุทธทางการเงิน  แผนการจัดการความรู  แผนบริหารความ

เสี ่ยงและการควบคุมภายใน  แผนปฏิบัติการดานการจัดซื ้อจัดจาง  แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและ

สิ่งแวดลอม  แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก และแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตให

ดำเนินการทบทวนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ของวิทยาลัยนิเทศศาสตรสำหรับประกอบการ

จัดทำแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565  ตอไป 
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๖.๒ การมอบหมายและการดำเนินการในการจัดการความรู (KM) 

      นายเอกนรินทร  ปยะปญญามงคล รักษาการหัวหนาสำนักงาน แจงท่ีประชุมทราบ 

รายงานไดมอบหมายบุคลการท่ีเก่ียวของจัดทำแผนและรายงานกองนโยบายและแผนงานทราบ 

๖.๓ การสงโครงการในแตละความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาการใชงบประมาณ 

การมอบหมายและการดำเนินการสงโครงการในแตละความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาการใช 

งบประมาณโดยอางอิงขอมูลหลักจากแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยนิเทศศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และแผนปฏิบัติการ จำนวน  ๓  ยุทธศาสตร จำนวน ๔๙ ตัวชี้วัด 

๖.๔ การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการขอรองเรียน  ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น 

และคำชมเชย 

นายเอกนรินทร  ปยะปญญามงคล รักษาการหัวหนาสำนักงาน แจงท่ีประชุมทราบ 

รายงานไดมอบหมายบุคลการท่ีเก่ียวของจัดทำแผนและรายงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดีทราบ 

 

 มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายผูเก่ียวของดำเนินการตอไป 

 

ปดประชุม   เวลา ๑๖.๐๐  น.   

 

   

 

(นางสาวธิดารัตน    โชคนาคะวโร) 

                  นักวชิาการศึกษา 

     ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

(นายเอกนรินทร   ปยะปญญามงคล) 

         รักษาราชการแทน  

         หัวหนาสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร 

                                                                              ผูตรวจทาน    
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ภาคผนวก ค  

ภาพกิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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