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หน่วยงานปฏิบัติตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงเป็นการตอบโจทย์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย 

 ในปีการศึกษา 2564  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและข้อกำหนดของหน่วยตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ แล้ว เห็นควรดำเนิน
โครงการตามพันธกิจภายใต้แนวคิดหลัก เน้นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม 
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 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของแผน คือ ร้อยละของการรับรู้ เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” และ ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ ในการดำเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยดำเนินโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการและได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 
60,000 บาท  
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ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นระบบโดยกำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า
จำนวน 3 รอบต่อปี คือรอบ 6 เดือน 9 เดือนและ12 เดือน 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรีในสาขาวิชาดังต่อไปนี้  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน ๕ แขนงวิชา 
ได้แก่ แขนงวิชาวารสารศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร แขนงวิชาการโฆษณาและ
สื่อสารการตลาด แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และแขนงวิ ชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์  
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ หรือ การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic Planning) เพ่ือ
กําหนดทิศทาง การดําเนินงานที่ชัดเจน ในการบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ โดยกําหนดสถานการณ์ใน
อนาคตที่ต้องบรรลุและกําหนดวิธีการและขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ของมหาวิทยาลัย จึง
ได้จัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามกระบวนการด้วยการประชุม
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านความเห็นชอบ นําไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้วิทยาลัยนิเทศศาสตร์จะขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสําเร็จ และบรรลุ เป้าหมายต่อไป 



1.2 โครงสร้างวิทยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2 



1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

3 



1.4 ผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คะแนนผลการตรวจประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 4 

2560 - - 
2561 - - 
2562 - - 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสังคม บนฐานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านนิเทศศาสตร์ที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ
2) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้าน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์  และเพ่ือเป็นการระดมทุนตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
3) ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและสังคมอย่างมี คุณภาพ
4) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาสถานประกอบการ

และสังคม 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลด้านศลิปวัฒนธรรม

ไทย 
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

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

Transfer Technology to Communities and International Society) 
3) อนุรักษพัฒนาใหบริการเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม และธํารงรักษา สืบสานความเปนไทย

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

4) วิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรู (Conduct Research, Create Innovation and Develop

Knowledge for Society) 
5) เปนมหาวิทยาลัยทมความคลองตัวในการบริหารจัดการ และเนนใหเครือขายมสวนรวม

(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)

4 



5

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

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

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 
 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง  

 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและ
สังคม 

    มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งทำความดีที่ เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความเป็น

วังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถ

แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 



6 

เป้าหมายท่ี 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายท่ี 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ  

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2564 

2.1 นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 1.1 ส่งเริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ควาเป็นสวนสุนันทา 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
1.3 สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้งภายในประเทศ 

และต่างประเทศ 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม ของแผนและตัวชี้วัดความสำเร็จของ
แผน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เพื่อกำหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของหน่วยงาน “เน้นความเป็น
วัง” 

2. เพื่อกำหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะ 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของตณะ/วิทยาลัย 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษาสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” ร้อยละ 85 
2. ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ในการดำเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละ 85 
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2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการ

ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีหน้าที่ในการทบทวนทิศทางการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ติดตามและผลักดันผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงาน โดยขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของหน่วยงาน มีดังต่อไปนี ้ 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจำปีการศึกษา 2564 (ส.ค. 64) 

จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ส.ค. 64) 

ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (ส.ค.64-มิ.ย. 65) 

รายงานผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน ต่อผู้บริหาร กองนโยบายและแผน และ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
1) รายงานผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2) รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ 4.1 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ณ์ของคณะ/สถาบัน (ธ.ค.64, มี.ค.65, มิ.ย.65) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย /จำนวน 
ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบโครงการ /ฝ่าย โครงการเอกลักษณ์ระดับหน่วยงาน

โครงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จดัประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 /ปรับปรุงแผนงาน (ก.ค.–ส.ค. 65) ตามข้อเสนอแนะ
ในปีถัดไป 

รับการตรวจประเมินประคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 และ
รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย (ส.ค.65) 
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2.5.1 แผนปฏิบัติการดา้นแผนปฏิบตัิการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2564 2565 2566 2567 2568 

1. เพื่อกำหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”

1.1 โครงการแต่ง
กายด้วยผ้าไทย
ประยกุต์ (ทุกวัน
ศุกร์) 

เพ่ือรณรงค์
และส่งเสริมให้
บุคลากร
วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตรม์ีส่วน
ร่วมในการแต่ง
กายด้วยผ้าไทย
ประยุกต ์(ทุก
วันศุกร์) สืบ
สานวัฒนธรรม
ไทย “เน้น
ความเป็นวัง” 

1.จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

2.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

17 คน 

ร้อยละ
85 

17 คน 

ร้อยละ
85 

17 คน 

ร้อยละ
85 

17 คน 

ร้อยละ
85 

17 คน 

ร้อยละ
85 

บุคลากร
วิทยาลัย
วิทยาลัย
นิเทศ
ศาสตร์ 

- - - - - วิทยาลัย
นิเทศ
ศาสตร์ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2564 2565 2566 2567 2568 

2. เพื่อก ำหนดแผนงำนในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจดักิจกรรมท ำนุบ ำรงุศิลปะและวฒันธรรมของมหำวิทยำลยั

1. โครงการน้อมร าลกึถงึ พระมหากรุณาธคุิณของ พระราชวงศ์
ร่วมพิธีบรวงสรวง
สมเด็จพระนางเจ้า 
สุนันทากุมารีรัตน์ 
พระบรมราชเทวี ณ 
ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม 

1. เพ่ือให้
ผู้บริหาร 
คณาจารย์  
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา มีส่วน
ร่วมในพิธีบรวง
สรวงสมเด็จพระ
นางเจ้า 
สุนันทากุมารี
รัตน์ พระบรม
ราชเทวี ณ ศูนย์
การศึกษาจังหวัด
นครปฐม 

1.จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2.ร้อยละการ
รับรู้
เอกลักษณ์” 
เน้นความเป็น
วัง” 
3. ร้อยละการ
รับรู้
ภาพลักษณ์ใน
การดำเนินงาน
ด้านศิลปะ
และวัมนธรรม 

65 คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
85 

65 คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
85 

65 คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
85 

65 คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
85 

65 คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
85 

ผู้บริหาร 
อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ 
วิทยาลัย
นิเทศ
ศาสตร์ 

- - - - - วิทยาลัย
นิเทศ
ศาสตร์ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2564 2565 2566 2567 2568 

2. โครงการส่งเสริม สืบสาน  และอนุรักษ์ประเพณไีทย
โครงการส่งเสริม สืบ
สาน และอนุรักษ์
ประเพณีไทย 

เพือ่ให้
นักศึกษาได้รับ
การพัฒนา
ทักษะความรู้
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มี
พฤติกรรมที่ดี
และการ
แสดงออกด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมอย่าง
ถูกต้อง 

1.จำนวน
บุคลากรและ
นักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วมใน
โครงการ 
2.ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากร 
นักศึกษา ต่อ
การมีส่วนร่วม
ในครงการ 
3.ร้อยละการ
รับรู้ภาพลักษณ์
ในการ
ดำเนินงานด้าน
ศิลปะและวัมน
ธรรม 

100 คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
85 

100
คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
85 

100 
คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
85 

100 
คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
85 

100 
คน 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
85 

ผู้บริหาร/
อาจารย์/ 
เจ้าหน้าที/่ 
นักศึกษา
วิทยาลัย
นิเทศ
ศาสตร์ 

- - - - - วิทยาลัย
นิเทศ
ศาสตร์ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2564 2565 2566 2567 2568 

3. โครงการบูรณาการงานด้านทำนบุำรุงศิลปะและวฒันธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

โครงการบูรณาการ
งานดา้นทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียน
การสอน  

เพ่ือกำหนด
แผนงานในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทำนุ
บำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม
ของ
มหาวิทยาลัย 

1. จำนวน
นักศึกษาท่ี
เรียนใน
รายวิชา 
2.ร้อยละของ
การรับรู้
ภาพลักษณ์ใน
การดำเนินงาน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

100 
คน 

ร้อยละ 
85 

100 
คน 

ร้อยละ 
85 

100 
คน 

รอ้ยละ 
85 

100 
คน 

ร้อยละ 
85 

100 
คน 

ร้อยละ 
85 

นักศึกษา
วิทยาลัย
นิเทศ
ศาสตร์ 

- - - - - วิทยาลัย
นิเทศ
ศาสตร์ 

4. โครงการพัฒนานักศึกษาดา้นศิลปะและวฒันธรรม

โครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒธรรม
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
จังหวัดนครปฐม 

1.จำนวน
นักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.ร้อยละความ

100 
คน 

ร้อยละ 

100 
คน 

ร้อยละ 

100 
คน 

ร้อยละ 

100 
คน 

ร้อยละ 

100 
คน 

ร้อยละ 

นักศึกษา
วิทยาลัย
นิเทศ
ศาสตร์ 

- - - - - วิทยาลัย
นิเทศ
ศาสตร์ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2564 2565 2566 2567 2568 

พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

85 85 85 85 85 

5. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวฒันธรรม

กิจกรรมความ
ร่วมมือเครือข่ายด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม 

1.ดำเนิน
กิจกรรมความ
ร่วมมือเคลือ
ข่ายด้าน
ศิลปะวัฒนธรร
มจังหวัด
นครปฐม  

1.จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

100 
คน 

ร้อยละ 
85 

100
คน 

ร้อยละ 
85 

100 
คน 

ร้อยละ 
85 

100 
คน 

ร้อยละ 
85 

100 
คน 

ร้อยละ 
85 

นักเรียน/
นักศึกษา/
ประชาชน
ทัว่ไป 

- - - - - วิทยาลัย
นิเทศ
ศาสตร์ 

6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น

กิจกรรมความ
ร่วมมือเครือข่ายด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม 

1.ดำเนิน
กิจกรรมความ
ร่วมมือ
เครือข่ายด้าน
ศิลปะวัฒนธรร
มจังหวัด

1.จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม

100 
คน 

ร้อยละ 
85 

100 
คน 

ร้อยละ 
85 

100 
คน 

ร้อยละ 
85 

100 
คน 

ร้อยละ 
85 

100 
คน 

ร้อยละ 
85 

นักเรียน/
นักศึกษา/
ประชาชน
ทั่วไป 

- - - - - วิทยาลัย
นิเทศ
ศาสตร์ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 2564 2565 2566 2567 2568 

นครปฐม โครงการ 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการดา้นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลยันิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
ประจำปีการศึกษา 2564 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณที่
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /

ฝ่าย 
1. เพื่อกำหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”
1.1 โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยประยุกต์ 
(ทุกวันศุกร์) 

เพ่ือรณรงค์และ
ส่งเสริมให้
บุคลากรวิทยาลัย
การภาพยนตร์ฯมี
ส่วนร่วมในการ
แต่งกายด้วยผ้า
ไทยประยุกต ์(ทุก
วันศุกร์) สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
“เน้นความเป็น
วัง” 

1.จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

2.ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

13 คน 

ร้อยละ85  

บุคลากร
วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์ฯ 

1 ตุลาคม 
2564-30 
กันยายน 
2565 

10,000 บาท ว่าที่ ร.ต.นฤชา  
นราผ่อง 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณที่
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /

ฝ่าย 
2. เพื่อกำหนดแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

1. โครงการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ พระราชวงศ์

ร่วมพิธีบรวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้า 
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร
คณาจารย์  
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา มีส่วน
ร่วมในพิธีบรวง
สรวงสมเด็จพระ
นางเจ้า 
สุนันทากุมารีรัตน์ 
พระบรมราชเทวี 
ณ ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม 

1.จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2.ร้อยละการรับรู้
เอกลักษณ์” เน้น
ความเป็นวัง” 
3. ร้อยละการรับรู้
ภาพลักษณ์ในการ
ดำเนินงานด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

100 คน 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ85 

ผู้บริหาร 
อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ 

พฤศจิกายน 
2564 

30,000 บาท ว่าที่ ร.ต.นฤชา 
นราผ่อง 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณที่
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /

ฝ่าย 
2. โครงการส่งเสริม สืบสาน  และอนุรักษ์ประเพณไีทย

2.1 โครงการครอบครู ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ทักษะความรู้ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
พฤติกรรมที่ดีและ
การแสดงออก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่าง
ถูกต้อง 

1.จำนวนบุคลากร
และนักศึกษาที่มี
ส่วนร่วมใน
โครงการ 
2.ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร 
นักศึกษา ต่อการมี
ส่วนร่วมในครง
การ 
3.ร้อยละการรับรู้
ภาพลักษณ์ในการ
ดำเนินงานด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

100 คน 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 

นักศึกษา
ผู้บริหาร 
อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่
วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ 

ตุลาคม-
ธันวาคม 
2564 

30,000 บาท ว่าที่ ร.ต.นฤชา  
นราผ่อง 



17 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณที่
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /

ฝ่าย 
2.2 โครงการง ”ลูกพระนางร่วมใจสืบสาน
ประเพณีไทยวนัสงกรานต์” ประจำปีการศึกษา 
2564 

เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ทักษะความรู้ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
พฤติกรรมที่ดีและ
การแสดงออก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่าง
ถูกต้อง 

1.จำนวนบุคลากร
และนักศึกษาที่มี
ส่วนร่วมใน
โครงการ 
2.ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร 
นักศึกษา ต่อการมี
ส่วนร่วมในครง
การ 
3.ร้อยละการรับรู้
ภาพลักษณ์ในการ
ดำเนินงานด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

100 คน 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 

นักศึกษา
ผู้บริหาร 
อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่
วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ 

มี.ค. - เม.ย. 
2565 

50,000 บาท ว่าที่ ร.ต.นฤชา  
นราผ่อง 

3. โครงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน



18 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณที่
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /

ฝ่าย 
โครงการศิลปวัฒนธรรมสัญจรล่องลำน้ำท่าจีน เพ่ือกำหนด

แผนงานในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

1.จำนวนนักศึกษา
ที่เรียนในรายวิชา 
2.ร้อยละของการ
รับรู้ภาพลักษณ์ใน
การดำเนินงาน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

100 คน 

ร้อยละ 85 

นักศึกษารหัส61  
วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ 

มกราคม –
มีนาคม 2565 

100,000 บาท ว่าที่ ร.ต.นฤชา  
นราผ่อง 

4. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการแหล่งเรยีนรู้ข้ามกาลเวลาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
ไทย 

เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒ
ธรรมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของจังหวัด
นครปฐม 

1.จำนวนนักศึกษา
ที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100 คน 

ร้อยละ 85 

นักศึกษา
วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ 

มกราคม –
มีนาคม 2565 

100,000 บาท ว่าที่ ร.ต.นฤชา  
นราผ่อง 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณที่
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /

ฝ่าย 
5. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมความร่วมมือเคลือข่ายด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน 

1.ดำเนินกิจกรรม
ความร่วมมือเค
ลือข่ายด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม 

1.จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

2.ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100 คน 

ร้อยละ 85 

นักเรียน/
นักศึกษา/
ประชาชนทั่วไป 

มกราคม –
มีนาคม 2565 

30,000 บาท ว่าที่ ร.ต.นฤชา  
นราผ่อง 

6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น

กิจกรรมความร่วมมือเครือข่ายด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน 

1.ดำเนินกิจกรรม
ความร่วมมือ
เครือข่ายด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม 

1.จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

2.ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100 
คน 

ร้อยละ 85 

นักเรียน/
นักศึกษา/
ประชาชนทั่วไป 

มกราคม –
มีนาคม 2565 

30,000 บาท ว่าที่ ร.ต.นฤชา  
นราผ่อง 
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ส่วนที ่3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
การนำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญ

ต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการ
พัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือกำหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของหน่วยงาน “เน้น
ความเป็นวัง” 

2. เพ่ือกำหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติ 
ประจำปีการศึกษา 2564  

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีการศึกษา 2564 

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน
ประจำปีการศึกษา 2564 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับหน่วยงานประจำปีการศึกษา
2564 

4. จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 

5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน ต่อผู้บริหาร
กองนโยบายและแผน และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 1)  รายงานผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2) รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศกึษา ภายใน ตัวบ่งชี้ 4.1 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ 

6. จัดประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 /ปรับปรุงแผนงาน ตามข้อเสนอแนะในปีถัดไป 

7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ระดับหน่วยงาน ดังนี้ 1) รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 2) รายงานผลการ



21 

ดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ตัวบ่งชี้ 4.1 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย 
และเอกลักษณ ์

8. รับการตรวจประเมินประคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2563

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจำปกีารศึกษา 2564 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะ/วิทยาลัย 
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว
ทางการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง 

2. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
รอบ 6,9,12 เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพ่ือ
นำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 
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ภาคผนวก ข  
รายงานการประชุม



33 

รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

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

.................................................................................................. ............................................................ 
ระเบียบวาระท่ี   ๑  :   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  :   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
 ครั้งที่๑/๒๕๖๔ 

         รายงานการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  :   เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ รายงานตัวชี้วัด กพร. ในรอบ ๑๑ เดือน และติดตามในรอบ ๑๒ เดือน 
๓.๒ การจัดทำนโยบายการใช้ห้องสตูดิโอและการจัดการอุปกรณ์โสต  
๓.๓ การทำความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ 

ระเบียบวาระที่   ๔  :   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 
๔.๒ การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๔.๓ การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน 
ระเบียบวาระท่ี   ๕  :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี   ๖  :   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

๖.๑ การจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๖.๒ การมอบหมายและการดำเนินการในการจัดการความรู้ (KM) 
๖.๓ การส่งโครงการในแต่ละความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาการใช้งบประมาณ 
๖.๔ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
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และคำชมเชย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

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

และประกันคุณภาพ 
๕.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต  พฤกธรา รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย 

และพัฒนา 
๖.อาจารย์ ดร.บัญยง  พูลทรัพย์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการ 

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

ประธานที่ประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส  อู่ตะเภา  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์

ระเบียบวาระท่ี  ๑ : ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่  ๑/

๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  :  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานตัวชี้วัด กพร. ในรอบ ๑๑ เดือน และติดตามในรอบ ๑๒ เดือน 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบรายงานตัวชี้วัด กพร. ในรอบ ๑๑ เดือน และ 
ดำเนินการเร่งติดตามในรอบ ๑๒ เดือนที่คาดว่าจะบรรลุ 

๓.๒ การจัดทำนโยบายการใช้ห้องสตูดิโอและการจัดการอุปกรณ์โสต 
การจัดทำนโยบายการใช้ห้องสตูดิโอและการจัดการอุปกรณ์โสต จะดำเนินการ 

ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยที่การจัดการเรียนการสอนมีจำนวน ๓ ที่ 
ประกอบด้วย ๑.อาคารเรียนที่คณะวิทยาการจัดการใช้ห้องฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นห้อง One 
Stop Service ในการติดต่อประสานงาน ๒.อาคาร ๓๔ ชั้น ๓ ห้องปฏิบัติการ ๓. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยา
เขตนครปฐม  

๓.๓ การทำความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ 
วิทยาลัยมอบหมายให้รองคณบดีที่เกี่ยวข้องดำเนนการการทำความร่วมมือ

ในประเทศและต่างประเทศโดยอ้างอิงข้อมูลหลักจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และแผนปฏิบัติการ จำนวน  ๓  ยุทธศาสตร์  ให้
สอดคล้องกับพันธกิจมหาลัย 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  :   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 
นายเอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล รักษาการหัวหน้าสำนักงาน แจ้งที่ประชุมทราบรายงาน 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวน
สุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ดังเอกสารแนบ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
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๔.๒ การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
นายเอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล รักษาการหัวหน้าสำนักงาน แจ้งที่ประชุมทราบการจัดซื้อ 

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือให้สำหรับจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยรายการดังที่
แจ้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.๓ การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน 
              ตามที่  วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์  ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือทราบ ดังนี้ 
๑.ด้านกลยุทธ์  

๑.๑ จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้  ระดับความ
เสี่ยง ปาน 

กลาง  ๙ คะแนน 
๑.๒ ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ระดับความเสี่ยง น้อย ๔ คะแนน 
๒.ด้านการปฏิบัติงาน 
๒.๑ โรคระบาด ระดับความเสี่ยง ปานกลาง ๙ คะแนน 
๒.๒ การยืม-คืนอุปกรณ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีประสิทธิภาพสูงสุด     
      ระดับความเสี่ยง น้อย ๖ คะแนน 
๓. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
๓.๑ บุคลากรได้รับการพัฒนาที่ตรงตามสมรรถนะที่กำหนด/ตำแหน่งงานที่เหมาะสม ระดับ 

ความเสี่ยง ปานกลาง ๙ คะแนน 
จากผลการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงในประงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ซึ่งวิทยาลัย ฯ มีความ

เสี่ยงในระดับความเสี่ยงระดับปานกลาง คือจำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ ซึ่ง
มีผลระดับคะแนน ๙ ระดับความเสี่ยงปาน เนื่องมาจากผลกระทบมาจากภายนอกสกานณ์การแพร่ขอโรค
ระบาดที่ ไม่สามารถควบคุมได้ จะทำให้สาขาวิชาต่างๆ มีความเสี่ยงที่นักศึกษาจะไม่เป็นไปตามแผน 
จึงจำเป็นต้องนำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๕  :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ การพิจารณาการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
    วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
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๒๕๖๕ และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
และจะดำเนินการเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เพ่ือพิจารณาในเดือน
กันยายน๒๕๖๔ นี้ 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  :   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
๖.๑ การจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
      การชี้แจงการแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา และแผนปฏิบัติการ จำนวน  ๓  ยุทธศาสตร์ จำนวน ๕๑ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์จึงกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ จำนวน ๒๘ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 

        และสังคมอย่างยั่งยืน จำนวน๑๔ ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

จำนวน ๙ ตัวชี้วัด 

นอกจากนี้วิทยาลัยได้มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำเล่มแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุ นการจัดทำ
แผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน ๑๘ แผนปฏิบัติ
การ ดังนี้ 

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

ทั้งนี้  ที่ประชุมได้มอบหมายผู้ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการแต่ละแผนประกอบด้วย 
แผนพัฒนา 

สาขาวิชาสู่เอตทัคคะ แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  แผนปฏิบัติการด้านการ
ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย  แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ แผนปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  แผนพัฒนาบุคลากร  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
แผนการจัดการความรู้  แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ดำเนินการทบทวนและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงาน ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์สำหรับประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
2565  ต่อไป 

๖.๒ การมอบหมายและการดำเนินการในการจัดการความรู้ (KM) 
      นายเอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล รักษาการหัวหน้าสำนักงาน แจ้งที่ประชุมทราบ 

รายงานได้มอบหมายบุคลการที่เก่ียวข้องจัดทำแผนและรายงานกองนโยบายและแผนงานทราบ 
๖.๓ การส่งโครงการในแต่ละความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาการใช้งบประมาณ 
การมอบหมายและการดำเนินการส่งโครงการในแต่ละความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาการใช้ 

งบประมาณโดยอ้างอิงข้อมูลหลักจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และแผนปฏิบัติการ จำนวน  ๓  ยุทธศาสตร์ จำนวน ๔๙ ตัวชี้วัด 

๖.๔ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
และคำชมเชย 

นายเอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล รักษาการหัวหน้าสำนักงาน แจ้งที่ประชุมทราบ 
รายงานได้มอบหมายบุคลการที่เก่ียวข้องจัดทำแผนและรายงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดีทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 
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ปิดประชุม   เวลา ๑๖.๐๐  น. 

(นางสาวธิดารัตน์    โชคนาคะวโร) 
   นักวิชาการศึกษา 

    ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายเอกนรินทร์   ปิยะปัญญามงคล) 
         รักษาราชการแทน  

         หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
 ผู้ตรวจทาน   
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ภาคผนวก ค  
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม
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