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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวิชา

สู่เอตทัคคะ ประจำปีการศกึษา 2563   มีเป้าหมายเพื่อการประสานงานและติดตาม และสนับสนุนการแผนปฏิบัติ

การด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ และการประกันคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศการสร้างสรรค์และ

การศกึษาสื่อบันเทิงในภูมิภาค แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะประจำปีการศกึษา 2564 เกิด

จากการระดมความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมผูบ้ริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน

การพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีประจำปี

การศึกษา 2564 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านเอตทัคคะ ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด สรุปดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑติให้เป็นมอือาชีพ 

เป้าประสงค์  วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ 

 และนานาชาติ และสามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต 

 (Reskill, Upskill) 

ตัวชี้วัด 1. คะแนนประเมินของสาขาวิชาเอตทัคคะ ≥ 80

2. คะแนนประเมินประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาเอตทัคคะ ≥ 3.01

(ผูช่้วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา) 

คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กำหนดให้

การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี

ความสำคัญที่สุด ดังนั้นสถานศึกษาจึงจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มีการปรับปรุง

หลักสูตรทั้งวิชาการและวิชาชีพ ที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดี

งาม และความรับผดิชอบต่อสังคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหนึ่งสถานศึกษาที่มวีิสัยทัศน์เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ ช้ันนำ 

เพื่อปวงชน (A Leading University for All) ดังนัน้จงึจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบและกระบวนการ

บริหารจัดการที่ดี มีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการจัดการที่ดี หรือระบบธรรมาภิบาล (good governance) และ

โปร่งใส ที่ตอ้งอาศัยการมีส่วนร่วม ความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน ผูบ้ริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายทุก

ระดับของมหาวิทยาลัย มีการกระจายอำนาจ (empowerment) อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะนำพาและขับเคลื่อน

องค์กรของมหาวิทยาลัยใหบ้รรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยเน้นการระดมทรัพยากร การสรา้งพันธมิตร 

(partnership) เครือข่าย และการมสี่วนร่วมจากทั้งภาครัฐและเอกชน ศษิย์เก่า ตลอดจนองค์กรท้องถิ่น ชุมชนและ

ประชาชน 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ เพื่อแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู ้ที ่เกี่ยวข้องทั ้งผู ้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ ผู้เรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพที่มี      การแสดง

เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ทิศทางที่ต้องการ  ดังนัน้วิทยาลัย  จึงต้องมี

แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะนี้ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
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1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 

โครงสร้างของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

ภาพที่ 2  โครงสร้างการบริหารจัดการ 
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1.4 ผลการดำเนินงานด้าน 

ผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (2561-2564) 

ว ิทยาล ัยน ิเทศศาสาตร ์ ได ้ม ีการปร ับปร ุงหล ักส ูตรให ้เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักส ูตร

ระดับอุดมศกึษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีหลักสูตรปรับปรุง ระดับ

ปริญญาตรี ดังนี้ ประกอบด้วย 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  จำนวน 1 หลักสูตร  เริ่มใชป้ีการศกึษา 2560 

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  จำนวน 5 แขนงวชิา

 -  แขนงวิชาวารสารศาสตร์       

 -  แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

 -  แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด      

 -  แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์      

 -  แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจทิัล     

หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุง พ.ศ. 2561  จำนวน 2 หลักสูตร  เริ่มใชป้ีการศกึษา 2561  

1. หลักสูตรศิลปบัณฑติ สาขาศลิปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

  - สาขาศลิปะภาพยนตร์(การสรา้งภาพยนตร์)  

  - สาขาศลิปะภาพยนตร์ (ศลิปะการแสดงประยุกต์) 

2. หลักสูตรศิลปบัณฑติ สาขาการสรา้งสรรค์และสื่อดจิทิัล (หลักสูตรนานาชาติ)

   - สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจทิัล (การออกแบบดิจทิัล) 

 -  สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจทิัล (การตลาดดิจทิัล)  
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รายงานสรุปจำนวนนกัศกึษาทุกระดับการศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคปกต ิ

ข้อมูล ณ  เดือน  สงิหาคม  2564 

สาขาวิชา 

จำนวนลงทะเบียน 

รวม รหัส 

64 

รหัส 

63 

รหัส 

62 

รหัส 

61 

นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 63 38 51 61 150 

นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) 34 50 87 109 246 

นิเทศศาสตร์ (โฆษณาและการสื่อสารการตลาด) 103 102 102 85 289 

นิเทศศาสตร์ (โฆษณาและการสื่อสารการตลาด) 30 

นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 95 133 115 128 376 

นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) 21 

นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดจิทิัล) 144 254 253 211 718 

นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดจิทิัล) 143 

รวมหลักสูตรไทย 

633 577 608 594 1,779 

ศลิปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) 

(หลักสูตรนานาชาติ)  18 29 14 17 
60 

ศลิปะภาพยนตร์ (ศิลปะการแสดงประยุกต์) 

(หลักสูตรนานาชาติ)  0 4 2 4 
10 

การสรา้งสรรค์และสื่อดิจทิัล (การออกแบบดิจทิัล) 

(หลักสูตรนานาชาติ) 0 6 2 6 
14 

การสรา้งสรรค์และสื่อดิจทิัล (การตลาดดิจทิัล) 

(หลักสูตรนานาชาติ)  0 1 2 4 
7 

รวมหลักสูตรนานาชาติ 18 40 20 31 91 

รวมทั้งหมด 651 617 628 625 1,870 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์  

(Niche Guru University) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ 

มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ

ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื ่นชม 

ของมนุษยชาติ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality)

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเป็นไทย

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

Thainess) 

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

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที ่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม

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

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)

2) คุณธรรม (Morality)

3) เครือข่าย (Partnership)
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4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์”

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

สู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดี  

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

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) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับ

ติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์  15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3 

ภาพที่ 3  SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 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. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

 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. 
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มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทคัคะ 
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ปีการศึกษา 2564 

1. เน้นการส่งเสริมการเรียนรูโ้ดยนวัตกรรมหลากหลาย สนองความตอ้งการของผู้เรียน รวมถึงสนองความ

ต้องการของผู้ประกอบการ และองค์กรต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑติให้เป็นมอือาชีพ ก้าวไปสู่ตวามเชี่ยวชาญและ

ความสามารถเฉพาะทางที่ตอบโจทย์ความตอ้งการของสังคม 

2. เน้นระบบเครือข่าย และหุน้ส่วนการศกึษา ตามหลักการมสี่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดย

ให้ความสำคัญกับการพัฒนา เพิ่มความร่วมมอืกับเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อก่อใหเ้กิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และโครงการความร่วมมอือันเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวผูเ้รียนและมหาวิทยาลัย  

3. เชื่อมโยงและบูรณาการการศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับยุคดิจทิัล และการพัฒนาให้ผูเ้รียนมีทักษะ

ทางดา้นเทคโนโลยี รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆ อกีทั้งยังพัฒนาและปรับระบบกลไกการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ของผู้สอนให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรยีนเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย

และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักศึกษาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจทิัล 

4. เน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศกึษาตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ รวมถึงมีความสามารถ

เฉพาะทางในศาสตร์ที่ตนศึกษา  

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ปีการศึกษา 2564 

1. เพื่อยกกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และการ

พัฒนาประเทศ 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

       วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ และสามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดชีวติ รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต (Reskill, Upskill) 
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2.3.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่า

เป้าหมาย 

ระดับหน่วยงาน 

1 )  เพ ื ่ อยกกระด ับค ุณภาพของ

สาขาวิชาเอตทัคคะให้ม ีมาตรฐานเป ็นท ี่

ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1) คะแนนประเมินของสาขาวิชา

เอตทัคคะ  

≥80 

2) เพ ื ่อส ่งเสร ิมและสนับสนุนให้

หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพให้ตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ช้และการพัฒนาประเทศ 

2 )  ค ะแนนประ เม ิ น ประกั น

คุณภาพภายในของสาขาวิชาเอตทัคคะ  

≥3.01 
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 2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจำปีการศึกษา 

2564 

 
ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

ปีการศึกษา 2564 

คณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

ปีการศึกษา 2564 

ผู้บริหารกำหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

ของหน่วยงาน 

คณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะปีการศึกษา 2564 รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน  

และผู้ปฏิบัติงานกำหนดโครงการและกิจกรรม 

มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการ หรอืกิจกรรม 

- เสนอคณะกรรมการประจำหน่วยงาน 

- เสนออธิการบดี 

นำแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะปีการศึกษา 2564 

 ไปสู่การปฏิบัติ 

กันยายน 2564 

  ตุลาคม 2564 

     ตุลาคม 2564 

กันยายน 2564 

    ตุลาคม 2564 

ตุลาคม 2564 
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2.5 แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

 2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทคัคะ  ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็

จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

1. โครงการ

พัฒนา

สาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ 

1.เพื่อยกกระดับ

คุณภาพของสาขาวิชา

เอตทัคคะให้มี

มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ 

1. คะแนน

ประเมิน

ของ

สาขาวิชา

เอตทัคคะ 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 คณาจารย์

และ

นักศกึษา

วทิยาลัย

นเิทศ

ศาสตร์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วทิยาลัย 

นิแทศศาสตร์ 

2. เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้หลักสูตรมี

การพัฒนาคุณภาพให้

ตอบสนองความ

ตอ้งการของผู้ใช้และ

การพัฒนาประเทศ 

2. คะแนน

ประเมิน

ประกัน

คุณภาพ

ภายในของ

สาขาวิชา

เอตทัคคะ 

≥3.01 ≥3.01 ≥3.01 ≥3.01 ≥3.01 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการดา้นพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ ประจำปี(ปกีารศึกษา 2564/ปีงบประมาณ 2565) 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2564 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

1 โครงการพัฒนา

สาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
1.เพื่อยกกระดับคุณภาพ

ของสาขาวิชาเอตทัคคะ

ให ้ม ีมาตรฐานเป ็นท ี่

ยอมรับทั ้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 

2. เ พ ื ่ อ ส ่ ง เ ส ร ิ ม และ

สนับสนุนให้หลักสูตรมี

การพัฒนาคุณภาพให้

ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้และการพัฒนา

ประเทศ 

1. คะแนนประเมิน

ของสาขาวชิา

เอตทัคคะ 

2.คะแนนประเมิน

ประกันคุณภาพ

ภายในของ

สาขาวิชาเอตทัคคะ  

≥80 

≥3.01 

คณาจารย์และ

นักศกึษาวทิยาลัย

นเิทศศาสตร์ 

ตุลาคม 2564 

– 

กันยายน 2565 

    30,000 วิทยาลัย 

นิเทศศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำ

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ โดยจัดทำแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากร

ภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่กำหนด

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากร

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนอง

ต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น

รูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู ่เอตทัคคะ 

ประจำปี (ปีการศกึษา 2564/ปีงบประมาณ 2565) 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของวิทยาลัยวิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร์ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ เพื่อให้ผู้บริหาร

และผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรอืความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ 

โดยจัดทำระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู ้และเสริมสร้างความเข้าใจเร ื ่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี ้วัด

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวิชา

สู่เอตทัคคะ อย่างต่อเนื่อง 

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ทุกๆ

เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ 

ของผู้บริหาร 



17 

ภาคผนวก ก 
คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
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ภาคผนวก ข 
รายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดานพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ 
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ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดานพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ 
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