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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้มีการพัฒนาการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมาโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม

ของคณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน ซึ่งรายละเอียดของแผนปฏิบัตกิารดา้นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์

กับเครือข่าย (ภายในประเทศ)  จะเน้นแนวทางการในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่องอันเกิดจากการกระทำของสมาชิกเครือข่าย(ภายในประเทศ) ยอมรับร่วมกัน แผนปฏิบัติการด้าน

การขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ)  จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนให้

กิจกรรม/โครงการที่ถูกกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ)  สามารถบรรลุเป้าหมายไปได้ รวมไปถึงการแสดงข้อมูลรายละเอียดให้เห็นถึงกิจกรรม/

โครงการตามที่มหาวิทยาลัยได้วางแนวนโยบายไว้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มเครอืข่ายในแต่

ละกลุ่มต่อไป 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับคณะ วิทยาลัย 

หน่วยงานสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย(ภายในประเทศ) ให้เกิด

ความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนการสร้างความผูกพัน ความเช่ือม่ันในการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือ

หน่วยงานไดจั้ดร่วมกันกับกลุ่มเครอืข่าย(ภายในประเทศ)  อันไดแ้ก่  

1) กลุ่มเครอืข่ายศษิย์เก่า 

2) กลุ่มเครอืข่ายชุมชน 

3) กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ 

4) กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ 

5) กลุ่มเครือข่ายอื่นๆที่มีการจัดทําขอตกลงความรวมมือเปนเครือขายตามภารกิจของ

หน่วยงาน 

สำหรับในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(ภายในประเทศ)  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ มหาวทิยาลัยไดม้ีการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการ

สนับสนุนการทำกจิกรรมร่วมกันของกลุ่มเครอืข่าย โดยผลักดันใหห้น่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการ

อย่างเป็นระบบและทิศทางเดียวกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการ

ยกย่องระดับนานาชาติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่

ดีกับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายใน

ประเทศและทอ้งถิ่น 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย(ภายในประเทศ) โดย

วัดผลการดำเนนิงานในการสรา้งกลุ่มเครอืข่ายตามจำนวนเครอืข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวทิยาลัย 

และวัดผลในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรม/โครงการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายตามข้อตกลง

และแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ร่วมกัน ทั้งนี้ ให้มีการตดิตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารด้าน
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การขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย(ภายในประเทศ)  ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละ

โครงการ/กจิกรรมทำการวเิคราะห์ผลการดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสนิใจของผู้บรหิาร  

มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ)  ฉบับนี้จะเป็นส่วนส่งเสริม พัฒนาและเป็นแนวทางการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนการ

สรา้งเครอืข่าย(ภายในประเทศ) ตามนโยบายของมหาวทิยาลัยต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหลักสูตรท่ีจะเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน

สาขาวิชาดังตอไปนี้  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร จำนวน ๕ แขนงวิชา ไดแก แขนงวิชา

วารสารศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 

แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และแขนงวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาการสรางภาพยนตร วิทยาลัยนิเทศศาสตรไดมีการ

วางแผนยุทธศาสตร หรือ การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เพ่ือกําหนดทิศทาง การดําเนินงานท่ีชัดเจน 

ในการบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจ โดยกําหนดสถานการณในอนาคตท่ีตองบรรลุและกําหนดวิธีการและข้ันตอน

ท่ีตองปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย ของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธกับ

เครือขายตางประเทศ และดําเนินการตามกระบวนการดวยการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการขับเคลื่อน

ความสัมพันธกับเครือขายตางประเทศ ผานความเห็นชอบ นําไปสูการปฏิบัติ การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

ใหเปนไปตามตัวชี้วัดและเปาหมายของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้วิทยาลัยนิเทศศาสตรจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ และบรรลุ เปาหมายตอไป
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1.2 โครงสร้างวิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการดำเนินงานการจัดกจิกรรม/โครงการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

 1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการดำเนินงาน 

กลุ่มเครอืข่าย 
2561 2562 2563 2564 รวม 

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

1)กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... 

2)กลุ่มเครือข่ายชุมชน ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... 

3)กลุ่มเครือข่ายสมาคมวชิาชีพ ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... 

4)กลุ่มเครือข่ายผูป้ระกอบการ ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... ...... ................... 

5) กลุ่มเครือข่ายอื่นๆ ท่ีมีการจัดทําข

อตกลงความรวมมอืเปนเครือขาย 

 

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

รวม ...... .................. ...... .................. ...... .................. ...... .................. ...... .................. 

หมายเหตุ (1) จำนวนกจิกรรม/โครงการท่ีดำเนนิการจัดใหก้ับกลุ่มเครือขา่ย(ภายในประเทศ) 

(2) งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนนิการจัดกจิกรรม/โครงการใหก้บักลุ่มเครือข่าย(ภายในประเทศ) 

*ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
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สรุปผลการดำเนินงานจากกราฟ ผลการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ) จากแผนปฏิบัติการด้านการการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ)  

ซึ่งขอ้มูลผลการดำเนนิงานในปงีบประมาณ พ.ศ.2561-2564 สรุปไดด้งันี้  

  1. กลุ่มเครอืข่ายศษิย์เก่า  

  1) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  2) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน  ...........  กิจกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  3) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  4) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท

 2. กลุ่มเครอืข่ายชุมชน  

  1) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  2) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน  ...........  กิจกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  3) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  4) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

 3. กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวชิาชีพ  

  1) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  2) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน  ...........  กิจกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  3) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

 4) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

4. กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ  

  1) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  2) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน  ...........  กิจกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  3) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

 4) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

5. กลุ่มเครอืข่ายอื่นๆ ที่มีการจัดทําขอตกลงความรวมมอืเปนเครอืขาย 

  1) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  2) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน  ...........  กิจกรรม งบประมาณ   .................บาท 

  3) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 

4) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  ...........  กจิกรรม งบประมาณ   .................บาท 
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1.4.2  ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน

แผนปฏบิัตกิารด้านการการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ประจำปี

งบประมาณ 2561-2564 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 

1. สนับสนุนการให้

เครอืข่ายมสี่วนร่วม

ในการพัฒนา

มหาวทิยาลัยตาม

ภารกจิ (การผลิต

บัณฑติ การวิจัย 

บรกิารวชิาการ และ

การทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม) 

1. รอ้ยละของ

เครอืข่ายที่มผีลผลติ

ร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ต่อ

มหาวทิยาลัย   

 

 > 80   ................. ................. 

2. พัฒนาหรอืเพิ่ม

ความร่วมมอืกับ

เครอืข่าย

ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์

กับมหาวทิยาลัย 

2. รอ้ยละของ

เครอืข่ายความ

ร่วมมอืในประเทศที่มี

การจัดกจิกรรม

ร่วมกัน  

≥80 

 

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

 

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

 

3. สนับสนุนการ

ดำเนนิกจิกรรมตาม

ขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครอืข่าย 

 

 จากการดำเนนิงานด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ใน

ปงีบประมาณ 2564  ที่ผ่านมา   วิทยาลัยนิเทศศาสตรได้นำผลการดำเนนิงานและขอ้เสนอแนะมา

วเิคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏบิัติงาน เพื่อดำเนนิการจัดทำแผนปฏบิัตกิารดา้นการ

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ในปถีัดไป 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วสิัยทัศน์ (Vision) 

มหาวทิยาลัยเอตทัคคะท่ีมอีัตลักษณ์  

(Niche Guru University) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโนม้เป็นนานาชาต ิมจีติวญิญาณในการทา้ทาย โดยไม่กลัวลม้เหลว 

2) วจัิย (To Conduct Research) มุ่งม่ันในการลงทุนทางการศกึษาวจัิยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ  

ที่สามารถนำไปใช้ใหเ้กดิผลประโยชน์ไดเ้พื่อความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรอืง ผ่านการแสวงหาดว้ย

การวจัิยทางวิชาการที่อุดมไปดว้ยความคดิสรา้งสรรค์ 

3) บรกิารวชิาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแกป้ัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนทอ้งถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสรมิและ

สนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสรา้งแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาใหเ้ป็นที่ยก

ย่องและช่ืนชมของมนุษยชาต ิ

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 พัฒนาใหบ้รกิารเป็นศูนย์กลางทางดา้นศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สบืสานความ

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

and Sustain the Thainess) 

4) วิ จัย  สร้างนวัตกรรมและองค์ความ รู้  (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) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืข่าย (Partnership)  
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4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัตตินในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี

ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวชิาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองใหม้คีวามกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถงึ บัณฑิตที่มทีักษะการคดิวเิคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ

สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวชิาที่ศกึษา โดยใช้ระบบเครอืข่ายและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มจิีตสาธารณะ หมายถงึ บัณฑติที่มคีุณธรรม จรยิธรรม รูจั้กแบ่งปัน ช่วยเหลอืผู้อื่น มุ่งทำ

ความดทีี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยดึม่ันคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้

อย่างทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดใีนองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ

โลกอนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยัง

เดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรูแ้ละทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อกำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” 

ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีอัตลักษณ์” เพราะนี่

คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะตอ้งดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงไดด้ังภาพที่ ...  
 

 
ภาพที่ .... SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” 

Model มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่

กำหนดไว ้รายละเอยีดดังนี้ 

 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. 

มหาวทิยาลัยที่ยดึม่ันในความซื่อสัตย์ในเชิงการบรหิารงานและวิชาการ 

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

มหาวทิยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
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 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวทิยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบดว้ยบรรยากาศของนักวชิาการ 

ทัง้นี้ สามารถแสดงเปา้หมายการพัฒนามหาวทิยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ ... 

 
 

ภาพที่ ... SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏบัิติการด้านการขับเคลื่อนความสมัพันธ์กับเครอืข่าย 

(ภายในประเทศ) ระยะ 5 ปี และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.1 นโยบายด้านการการขับเคลือ่นความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) 

 มหาวิทยาลัยฯมุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ เครือข่าย

(ภายในประเทศ) ในทุกภาคส่วนตามพันธกจิของมหาวทิยาลัยจึงไดก้ำหนดแนวทางการปฏบิัต ิดังนี้ 

1) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนใหเ้ขม้แข็ง ยั่งยนื นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได ้

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย

(ภายในประเทศ) 

 1) สนับสนุนการใหเ้ครอืข่ายและทอ้งถิ่นมีส่วนร่วม ในการพัฒนามหาวทิยาลัย 

 2) ขับเคลื่อนการดำเนนิงานกจิกรรมของเครอืข่ายภายในประเทศใหม้สี่วนร่วมในการพัฒนาตาม

ภารกจิ (การผลิตบัณฑติ การวจัิย บรกิารวชิาการ และการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม) เกดิความสัมพันธ์

ที่ดกีับมหาวทิยาลยั 

 3) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลง ความร่วมมือในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ก่อใหเ้กดิประโยชน์ กับหน่วยงานและมหาวทิยาลัย 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวทิยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

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

2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์  

2.3.2.1. เครอืข่ายมสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกดิความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวทิยาลัย 

2.3.2.2 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ

และทอ้งถิ่น      
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2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

2.4 ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ) มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย(ภายในประเทศ) ตามข้อเสนอแนะผล

การดำเนนิงานในปทีี่ผ่านมา พรอ้มกำหนดกจิกรรม/โครงการในปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ใหส้อดคลอ้งหรอืเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน 

4. จัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ระยะ 5 ปี

และประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ของมหาวทิยาลัย และเสนอใหผู้้บรหิารพจิารณาอนุมัต ิ

5. จัดส่งแผนปฏิบัตกิารด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ระยะ 5 ปี

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตาม

ขอ้เสนอแนะ 

6. จัดประชุมทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มนีาคม 2565) ร่วมกับ

คณะกรรมการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย 

7. สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ภายในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  3 ครั้ง/ปี รอบ 

6,9,12 เดอืน  

8. จัดเก็บหลักฐาน และรายงานผลการดำเนนิงาน จัดส่งมหาวทิยาลัยตรวจสอบ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่มผีลผลติร่วมกันและเป็นประโยชนต์่อมหาวทิยาลยั > 90 

2. ร้อยละของเครอืข่ายความร่วมมอืในประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมร่วมกัน 100 

3. รอ้ยละขอ้ตกลงความร่วมมอืในประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง > 80 
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2.5 แผนปฏบัิติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพนัธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ระยะ 5 ป ี

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.5.1 แผนปฏบัิติการดา้นการขับเคล่ือนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ)  ระยะ 5 ป ี

ช่ือความร่วมมือช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบ

การทำ 

MOU ระยะเวลา

ความร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
เป

็น
ท

าง
กา

ร 

ไม่
เป

็น
ท

าง
กา

ร 
 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

1. กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เก่า

1 โครงการ 

Diamond CCA 

1. เพื่อใหศิษยเกามีสวน

รวมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

2. เพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดี

ระหวางศิษยเกากับ

มหาวิทยาลัย 

 1 ต.ค. – 30 

ก.ย. ของป

ถัดไป 

1. ประชุม

คณะกรรมการเครือขาย

ศิษยเกามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

1. รอยละของเครือขายที่

มีผลผลิตรวมกันและเปน

ประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

90 92 94 96 100 ศิษยเกาและ

ศิษยปจจุบัน 

10
00

00
 

10
00

00
 

10
00

00
 

10
00

00
 

10
00

00
 วทิยาลัยนเิทศ

ศาตร์ 

2. โครงการสราง

ความสัมพันธที่ดีกับ

ศิษยเกา 

2. รอยละของเครือขาย

ความรวมมือในประเทศที่

มีการจัดกิจกรรมรวมกัน 

100 100 100 100 100 

2. กลุ่มเครอืข่ายชุมชน

1 ร่วมมอืเคลอื

ข่ายดา้น

ศลิปะวัฒนธรร

ม อำพุทธ

มณฑล 

1. สนับสนนุการให้

เครือข่ายและทอ้งถิ่น

มสี่วนร่วม ในการ

พัฒนามหาวทิยาลัย 

2. ขับเคลื่อนการ

ดำเนนิงานกจิกรรม

ของเครือข่าย

ภายในประเทศให้มี

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

.. 

1. ประชุมวางแผน

ร่วมกัน 

1. ร้อยละของเครือข่ายที่

มผีลผลติร่วมกันและ

เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวทิยาลัย 

90 92 94 96 100 นักศกึษา

ทุกชัน้ปี

,ชุมชน 

15
0,

00
0 

15
0,

00
0 

15
0,

00
0 

15
0,

00
0 

15
0,

00
0 วทิยาลัยนเิทศ

ศาตร์ 

2. กจิกรรมสวนสุนัน

ทาร่วมใจพัฒนาชุมชน 

2. ร้อยละของเครือข่าย

ความร่วมมอืในประเทศ

ที่มกีารจัดกจิกรรม

ร่วมกัน 

100 100 100 100 100 
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ช่ือความร่วมมือช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบ

การทำ 

MOU ระยะเวลา

ความร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

เป
็น

ท
าง

กา
ร 

ไม่
เป

็น
ท

าง
กา

ร 
 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

ส่วนร่วมในการพัฒนา

ตามภารกจิเกดิ 

3. กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพชวีติของคนใน

ชุมชน 

3. รอ้ยละขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืในประเทศท่ีมีการ

จัดกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง 

> 80 > 80 > 80 > 80 > 80 

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับ

มหาวทิยาลัย 

3. ส่งเสรมิใหห้น่วยงาน

ดำเนินกิจกรรมตาม

ขอ้ตกลง ความร่วมมอื

ในประเทศอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ 

กับหน่วยงานและ

มหาวทิยาลัย

3. กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชพี

1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

กำลังคนดานส่ือ

และวิชาการ 

1. เพื่อพัฒนาและจัดทํา

หลักสูตรการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ

กําลังคนดานส่ือ

ปลอดภัยและ

สรางสรรค และ

วิเคราะหสถานการณ

การทํางานดานส่ือใน

บริบทปจจุบัน  

2. เพื่อนํารองการใช

 2564-2565 โครงการพัฒนา

ศักยภาพกำลังคนดาน

ส่ือและวิชาการ 

1.รอยละเครือขายของ

ความรวมมือในประเทศที่

มีการจัดกิจกรรมรวมกัน 

100 100 100 100 100 นักศกึษาทุก

ช้ันปี 

วทิยาลัยนเิทศศาตร์ 

2. รอยละขอตกลงความ

รวมมือในประเทศที่มีการ

จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

> 80 > 80 > 80 > 80 > 80 
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ช่ือความร่วมมือช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบ

การทำ 

MOU ระยะเวลา

ความร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

เป
็น

ท
าง

กา
ร 

ไม่
เป

็น
ท

าง
กา

ร 
 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

หลักสูตรการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ

คนทํางานดานส่ือ

ปลอดภัยและ

สรางสรรค สําหรับ

คนทํางานดานส่ือที่จะ

เปนผูรับทุนจากกองทุน

พัฒนาส่ือปลอดภยัและ

สรางสรรค  

3.บุคลากรดานส่ือนํา

องคความรูที่ไดจากการ

อบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพกาํลังคนดาน

ส่ือปลอดภัยและ 

สรางสรรคไปใชในการ

สรางสรรคส่ือที่มีความ

ปลอดภัยและ

สรางสรรค 
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ช่ือความร่วมมือช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบ

การทำ 

MOU ระยะเวลา

ความร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

เป
็น

ท
าง

กา
ร 

ไม่
เป

็น
ท

าง
กา

ร 
 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

2 สมาพันธ ์ 1.เพื่อสงเสริมดานการ

จัดการเรียนการสอน 

ดานวิจยั การบริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพ

ดานอุตสาหกรรมและ

แลกเปล่ียนขอมูล

ขาวสารจากภาคี

เครือขายของสมาพันธ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

ใหสอดคลองกับสภาวะ

ปจจุบัน 

2. เพิ่มพูลความรูแล

ประสบการณของ

อาจารย  นกัศึกษาและ

ศิษยเกา อันนำมาสูการ

แลกเปล่ียนองคความรู

การพัฒนาหลักสูตรกา

รบรูณาการ 

3. เพื่อพัฒนา

ความสัมพันธระหวาง

ภาคีเครือขายของ

สมาพันธกบั

มหาวิทยาลัยและ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร 

 2564-2565 1. ประชุมวางแผน

รวมกัน 

1.รอยละเครือขายของ

ความรวมมือในประเทศที่

มีการจัดกิจกรรมรวมกัน 

100 100 100 100 100 นักศกึษา

ทุกชัน้ป ี

วทิยาลัยนเิทศ

ศาตร์ 

2. ราบันทึก

3. ลงนามในบันทึก

ขอตกลง 

2. รอยละขอตกลงความ

รวมมือในประเทศที่มีการ

จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

> 80 > 80 > 80 > 80 > 80 
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ช่ือความร่วมมือช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบ

การทำ 

MOU ระยะเวลา

ความร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

เป
็น

ท
าง

กา
ร 

ไม่
เป

็น
ท

าง
กา

ร 
 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

3. สมาคมฯ 1. เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการ

ดำเนินงานตามพันธกจิ

ของมหาวิทยาลัยให

บรรลุเปาหมายตามที่

กำหนด 

2. เพื่อรวมกันใหขอมูล

แนะนำ และพัฒนา

หลักสูตรในการผลิต

โฆษณาที่ปลอดภัยและ 

สรางสรรค ใหแก

นักศึกษาที่จะเขาสู

อุตสาหกรรมโฆษณาให

มีความรูความเขาใจที่

ถูกตอง  

3. เพื่อสรางความ

ตระหนักถึงความสำคัญ

ในเร่ืองจรรยาบรรณ

วิชาชีพโฆษณา ทั้งในด

านการจัดการเรียนการ

สอน ดานการวิจยั การ

 2565-2567 1. ประชุมวางแผน

รวมกัน 

100 100 100 100 100 นักศึกษาทุก

ชั้นป 

วิทยาลัยนิเทศ

ศาตร 

2. ราบันทึก > 80 > 80 > 80 > 80 > 80 
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* หมายเหตุ รปูแบบการทำ MOU 

1. เป็นทางการ หมายถงึ ดำเนนิการผ่านสภามหาวทิยาลัย

2. ไม่เป็นทางการ หมายถงึ หน่วยงานดำเนนิการเอง ไม่ผ่านสภามหาวทิยาลัย 

ช่ือความร่วมมือช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบ

การทำ 

MOU ระยะเวลา

ความร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

เป
็น

ท
าง

กา
ร 

ไม่
เป

็น
ท

าง
กา

ร 
 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

บริการทางวิชาการ และ

การผลิตส่ือโฆษณาที่

ปลอดภัยและ

สรางสรรคใหสอดคลอง

กับสภาวการณในปจจุ

บัน 

4. พัฒนาความสัมพันธ

ระหวางภาคีเครือขาย

ของสมาคมโฆษณาแหง

ประเทศไทยกับ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภฏั

สวนสุนันทา สำหรับ

ความรวมมือดานอื่น ๆ 

ในอนาคต 

3. ลงนามในบันทึก

ขอตกลง 

4. กลุมเครือขายผูประกอบการ

5. กลุ่มเครอืข่ายอื่นๆท่ีมีการจัดทําขอตกลงความรวมมือเปนเครอืขายตามภารกิจของหน่วยงาน
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2.5.2 แผนปฏบัิติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพนัธ์กับเครอืข่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ช่ือความร่วมมือช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบการ

ทำ MOU 
ระยะเวลาความ

ร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย

ของตวัชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

เป
็น

ท
าง

กา
ร 

ไม่
เป

็น
ท

าง
กา

ร 

1. กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เก่า

1 โครงการ 

Diamond CCA 

1. เพื่อใหศิษยเกามีสวนรวม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี

ระหวางศิษยเกากับ

มหาวิทยาลัย 

 ....................... 1. ประชุมคณะกรรมการ

เครือขายศิษยเกามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

1 ต.ค. – 30 ก.ย. 

ของปถัดไป 

1. รอยละของเครือขายที่

มีผลผลิตรวมกันและเปน

ประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

90 ศิษยเกาและ

ศิษยปจจุบัน 

150,000 วิทยาลัยนิเทศ

ศาตร 

2. โครงการสรางความสัมพันธ

ที่ดีกับศิษยเกา 

มี.ค. - เม.ย. 65 2. รอยละของเครือขาย

ความรวมมือในประเทศที่

มีการจัดกิจกรรมรวมกัน 

100 

2. กลุ่มเครอืข่ายชุมชน

1 ร่วมมือเคลอืข่ายดา้น

ศลิปะวัฒนธรรม 

อำเภอพุทธมณฑล 

1. สนับสนุนการใหเ้ครอืข่าย

และท้องถ่ินมีส่วนร่วม ในการ

พัฒนามหาวทิยาลัย 

2. ขับเคล่ือนการดำเนินงาน

กิจกรรมของเครอืข่าย

ภายในประเทศใหมี้ส่วนร่วม

ในการพัฒนาตามภารกิจเกิด 

 ....................... 1. ประชุมวางแผนร่วมกัน 1 ต.ค. – 30 ก.ย. 

ของปีถัดไป 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายท่ีมี

ผลผลิตร่วมกันและเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย 

90 นักศกึษาทุกช้ัน

ปี,ชุมชน 

150,000 วทิยาลัยนเิทศศาตร์ 

2. ร่าบันทึก มี.ค. - เม.ย. 65 2. รอ้ยละของเครอืข่าย

ความร่วมมอืในประเทศท่ี

มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

100 

พ.ค. – ก.ย. 65 3. รอ้ยละขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืในประเทศท่ีมกีาร

จัดกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง 

> 80 
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ช่ือความร่วมมือช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบการ

ทำ MOU 
ระยะเวลาความ

ร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย

ของตวัชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

เป
็น

ท
าง

กา
ร 

ไม่
เป

็น
ท

าง
กา

ร 

3. กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชพี

1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพกำลังคน

ดา้นสื่อและวชิาการ 

1. เพื่อพัฒนาและจัดทํา

หลักสูตรการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้าน

ส่ือปลอดภัยและสรา้งสรรค์ 

และวเิคราะห์สถานการณ์

การทํางานด้านส่ือในบรบิท

ปัจจุบัน  

 2564-2565 1. ประชุมวางแผนร่วมกัน 2564-2565 1.รอ้ยละเครอืข่ายของ

ความร่วมมอืในประเทศท่ี

มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

100 นักศกึษาทุกช้ัน

ปี, 
- วทิยาลัยนเิทศศาตร์ 

2. ร่าบันทึก 2. รอ้ยละขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืในประเทศท่ีมกีาร

จัดกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง 

> 80 
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ช่ือความร่วมมือช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบการ

ทำ MOU 
ระยะเวลาความ

ร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย

ของตวัชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

เป
็น

ท
าง

กา
ร 

ไม่
เป

็น
ท

าง
กา

ร 

2. เพื่อนําร่องการใชห้ลักสูตร

การอบรมเพือ่พัฒนา

ศักยภาพคนทํางานด้านส่ือ

ปลอดภัยและสรา้งสรรค์ 

สําหรับคนทํางานด้านส่ือท่ีจะ

เป็นผูร้ับทุนจากกองทุน

พัฒนาส่ือปลอดภัยและ

สรา้งสรรค์  

3.บุคลากรด้านส่ือนําองค์

ความรูท่ี้ได้จากการอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคน

ด้านส่ือปลอดภัยและ 

สรา้งสรรค์ไปใชใ้นการ

สรา้งสรรค์ส่ือท่ีมีความ

ปลอดภัยและสรา้งสรรค์ 

3. ลงนามในบันทึกข้อตกลง

2 สมาคมฯ 1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการ

ดำเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวทิยาลัยใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามท่ีกำหนด 

2. เพื่อร่วมกันใหข้อ้มูล

แนะนำ และพัฒนาหลักสูตร

ในการผลิตโฆษณาท่ี

 2564-2565 1. ประชุมวางแผนร่วมกัน 2564-2565 1.รอ้ยละเครอืข่ายของ

ความร่วมมอืในประเทศท่ี

มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

2. รอ้ยละขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืในประเทศท่ีมกีาร

จัดกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง 

100 

> 80 

นักศกึษาทุกช้ัน

ปี, 
- วทิยาลัยนเิทศศาตร์ 
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ช่ือความร่วมมือช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบการ

ทำ MOU 
ระยะเวลาความ

ร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย

ของตวัชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

เป
็น

ท
าง

กา
ร 

ไม่
เป

็น
ท

าง
กา

ร 

ปลอดภัยและ 

สรา้งสรรค์ ใหแ้ก่นักศกึษาท่ี

จะเขา้สู่อุตสาหกรรมโฆษณา

ใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจท่ี

ถูกต้อง  

3. เพื่อสรา้งความตระหนัก

ถึงความสำคัญในเรื่อง

จรรยาบรรณวชิาชพีโฆษณา 

ท้ังในดานการจัดการเรยีน

การสอน ดานการวจิัย การ

บรกิารทางวชิาการ และการ

ผลิตส่ือโฆษณาท่ีปลอดภัย

และสรา้งสรรค์ใหสอดคลอง

กับสภาวการณ์ในปจจุบัน 

4. พัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างภาคีเครอืข่ายของ

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศ

ไทยกับวทิยาลัยนิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา สำหรับความร่วมมอื 

2. ร่าบันทึก

3. ลงนามในบันทึกข้อตกลง
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ช่ือความร่วมมือช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบการ

ทำ MOU 
ระยะเวลาความ

ร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย

ของตวัชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

เป
็น

ท
าง

กา
ร 

ไม่
เป

็น
ท

าง
กา

ร 

3

. 

สมาคมฯ 1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการ

ดำเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวทิยาลัยใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามท่ีกำหนด 

2. เพื่อร่วมกันใหข้อ้มูล

แนะนำ และพัฒนาหลักสูตร

ในการผลิตโฆษณาท่ี

ปลอดภัยและ 

สรา้งสรรค์ ใหแ้ก่นักศกึษาท่ี

จะเขา้สู่อุตสาหกรรมโฆษณา

ใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจท่ี

ถูกต้อง  

3. เพื่อสรา้งความตระหนัก

ถึงความสำคัญในเรื่อง

จรรยาบรรณวชิาชพีโฆษณา 

ท้ังในดานการจัดการเรยีน

การสอน ดานการวจิัย การ

บรกิารทางวชิาการ และการ

ผลิตส่ือโฆษณาท่ีปลอดภัย

และสรา้งสรรค์ใหสอดคลอง

กับสภาวการณ์ในปจจุบัน 

4. พัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างภาคีเครอืข่ายของ

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศ

ไทยกับวทิยาลัยนิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา สำหรับความร่วมมอื 

 2565-2567 1. ประชุมวางแผนร่วมกัน

2. ร่าบันทึก

3. ลงนามในบันทกึข้อตกลง

2564-2565 1.รอ้ยละเครอืข่ายของ

ความร่วมมอืในประเทศท่ี

มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

2. รอ้ยละขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืในประเทศท่ีมกีาร

จัดกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง 

100 

> 80 

นักศกึษาทุกช้ัน

ปี, 
- วทิยาลัยนเิทศศาตร์ 
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* หมายเหตุ รปูแบบการทำ MOU 

1. เป็นทางการ หมายถงึ ดำเนนิการผ่านสภามหาวทิยาลัย

2. ไม่เป็นทางการ หมายถงึ หน่วยงานดำเนนิการเอง ไม่ผ่านสภามหาวทิยาลัย 

ช่ือความร่วมมือช่ือ

รายการความร่วมมือ

(MOU) 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 

รูปแบบการ

ทำ MOU 
ระยะเวลาความ

ร่วมมือ 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะเวลาในการ

จัดกจิกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย

ของตวัชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

เป
็น

ท
าง

กา
ร 

ไม่
เป

็น
ท

าง
กา

ร 

4. กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ

1 

5. กลุ่มเครอืข่ายอื่นๆท่ีมีการจัดทําขอตกลงความรวมมือเปนเครอืขายตามภารกิจของหน่วยงาน

1 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบัิติและการติดตามประเมนิผล 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม/โครงการ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการ

ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ)

2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมกับเครือข่าย

ไปสู่การปฏบิัตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครอืข่าย(ภายในประเทศ) อย่างเป็นระบบ 

3.1  แนวทางการนำแผนปฏิบั ติการด้ านการขับ เคลื่ อนความสัม พันธ์กับ เครือ ข่าย 

(ภายในประเทศ)  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏบิตั ิ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์กับเครอืข่าย (ภายในประเทศ) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏบิัต ิดังนี้ 

1. สรา้งความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏบิัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย (ภายในประเทศ) โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ภารกจิ เป้าหมาย และโครงการ/กจิกรรมใหก้ับหน่วยงาน ได้ทราบถงึบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย ให้เกิดผล

ในทางปฏบิัต ิ

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่กำหนด 

3. ส่งเสรมิการปฏิบัตงิานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
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และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้

สามารถเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ไดง่้าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน

ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

(ภายในประเทศ) รวมทัง้สามารถประเมนิผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(ภายในประเทศ) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(ภายในประเทศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใหผู้้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถงึความสำเร็จ

หรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดย

จัดทำระบบการตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสรมิสรา้งความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมนิผลและ

กำหนดตัวช้ีวัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อสรา้งทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารดา้น

การขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่ายอย่างต่อเนื่อง 

3. กำหนดใหม้กีารตดิตามความกา้วหนา้ของแผนปฏบิัติการดา้นการขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์กับเครอืข่าย ทุกๆ เดอืน พรอ้มให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวเิคราะห์

ผลการดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสนิใจของผู้บรหิาร 
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ภาคผนวก 

คำสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อน

ความสัมพันธกับเครือขาย (ภายในประเทศ) 2565 



28 



29 



30 
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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  นักวชิาการศึกษา 

๙.นางสาวชนพร ศรนุวัตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๑๐.วาท่ี ร.ต.นฤชา นราผอง  นักวชิาการศึกษา 

ผูไมมาประชุม 

      ไมมี 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๓.๓๐ น. 

ประธานท่ีประชุม  ผูชวยศาสตราจารยกัญภัส  อูตะเภา  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร

ระเบียบวาระท่ี  ๑ : ประธานแจงเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผูบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร ครั้งท่ี ๑/

๒๕๖๔ 

มติท่ีประชุม  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.อาคารเรียนท่ีคณะวิทยาการจัดการใชหองฝายแผนงานและประกันคุณภาพเปนหอง One Stop 

Service ในการติดตอประสานงาน ๒.อาคาร ๓๔ ชั้น ๓ หองปฏิบัติการ ๓. วิทยาลัยนิเทศศาสตร วิทยาเขต

นครปฐม  

๓.๓ การทำความรวมมือในประเทศและตางประเทศ 

   วิทยาลัยมอบหมายใหรองคณบดีท่ีเก่ียวของดำเนนการการทำความรวมมือใน

ประเทศและตางประเทศโดยอางอิงขอมูลหลักจากแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัย

นิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และแผนปฏิบัติการ จำนวน  ๓  ยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับ

พันธกิจมหาลัย 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  :   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร  

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 

นายเอกนรินทร  ปยะปญญามงคล รักษาการหัวหนาสำนักงาน แจงท่ีประชุมทราบรายงาน 

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวน

สุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 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  เปนท่ีเรียบรอยแลว นั้น ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือทราบ ดังนี้ 
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๑.ดานกลยุทธ   

๑.๑ จำนวนนักศึกษาท่ีรับใหมไมเปนไปตามแผนการรับท่ีกำหนดไว ระดับความเสี่ยง 

ปาน 

กลาง  ๙ คะแนน 

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 มีความ

เสี่ยงในระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง คือจำนวนนักศึกษาท่ีรับใหมไมเปนไปตามแผนการรับท่ีกำหนดไว ซ่ึงมี

ผลระดับคะแนน ๙ ระดับความเสี่ยงปาน เนื่องมาจากผลกระทบมาจากภายนอกสกานณการแพรขอโรคระบาดท่ี

ไมสามารถควบคุมได จะทำใหสาขาวิชาตางๆ มีความเสี่ยงท่ีนักศึกษาจะไมเปนไปตามแผน             จึง

จำเปนตองนำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  :   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาการใชเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

    วิทยาลัยนิเทศศาสตร ไดจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ และคำขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บันทึกขอมูลเขาระบบ และ

จะดำเนินการเสนอแผนตอท่ีประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนิเทศศาสตรเพ่ือพิจารณาในเดือน

กันยายน๒๕๖๔ นี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  :   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

๖.๑ การจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

      การชี้แจงการแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการมอบหมายผูเก่ียวของดำเนินการจัดการประชุมถายทอดตัวชี้วัดและ

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา และแผนปฏิบัติการ จำนวน  ๓  ยุทธศาสตร จำนวน ๕๑ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร เพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนาวิทยาลัยนิเทศ

ศาสตรจึงกำหนดยุทธศาสตร ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ จำนวน ๒๘ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 

                             และสังคมอยางยั่งยืน จำนวน๑๔ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ                  

                   จำนวน ๙ ตัวชี้วัด 

 

นอกจากนี้วิทยาลัยไดมอบหมายผูรับผิดชอบจัดทำเลมแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

และแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/

โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหวางหนวยงานภายในวิทยาลัยนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  ท่ีเก่ียวของกับภารกิจและยุทธศาสตรการพัฒนา 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  แผนปฏิบัติการดานการ

ขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครือขาย  แผนปฏิบัติการดานการวิจัย  แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ  

แผนปฏิบัติการดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได แผนปฏิบัติการดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ  แผนพัฒนาบุคลากร  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนกลยุทธทางการเงิน  
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แผนการจัดการความรู  แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  แผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือจัดจาง  

แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม  แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก และ

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหดำเนินการทบทวนและรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนการปฏิบัติงาน ของวิทยาลัยนิเทศศาสตรสำหรับประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565  

ตอไป 

๖.๒ การมอบหมายและการดำเนินการในการจัดการความรู (KM) 

      นายเอกนรินทร  ปยะปญญามงคล รักษาการหัวหนาสำนักงาน แจงท่ีประชุมทราบ 

รายงานไดมอบหมายบุคลการท่ีเก่ียวของจัดทำแผนและรายงานกองนโยบายและแผนงานทราบ 

๖.๓ การสงโครงการในแตละความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาการใชงบประมาณ 

การมอบหมายและการดำเนินการสงโครงการในแตละความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาการใช 

งบประมาณโดยอางอิงขอมูลหลักจากแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร  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) 

                  นักวิชาการศึกษา 

     ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

(นายเอกนรินทร   ปยะปญญามงคล) 

         รักษาราชการแทน  

         หัวหนาสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร 

                                                                              ผูตรวจทาน 
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ภาพกิจกรรม 

การจัดทำแผนด้านการขับเคลื่อนความสมัพันธ์กับเครอืข่าย    

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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