
 
 

 

 

 
 
 

 

แผนปฏิบัติการ 

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

 



 
 

ค าน า  

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับหน่วยงานระดับคณะ  

และคณะวิทยาการจัดการได้จัดสรรงบประมาณมายังสาขาวิชานั้น เพ่ือให้คณะผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการพัฒนาและบริหาร

จัดการงานตามภารกิจของสาขาวิชา และเพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ คณาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้ร่วมกัน

ประชุมสร้างความเข้าใจทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยน ามาบูรณาการในการด าเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย เพ่ือให้มีความสอดคล้อง

กับระดับมหาวิทยาลัยและคณะมากที่สุด โดยได้ระบุรายละเอียดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน 

เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน ติดตาม และประเมินผล  

 ทั้งนี้ สาขาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความตระหนัก ให้ความส าคัญและคาดหวังว่าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ

ด าเนินงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสาขาวิชาต่อไป  

 

 

    ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี) 

    ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

                     

 

 

 



 
 

สารบัญ 
                      หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป          
ปรัชญา (Philosophy)               

ปณิธาน (Determination)              

วิสัยทัศน์ (Vision)               

พันธกิจ (Mission)               

เป้าประสงค ์(Goals)               

สมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

อัตลักษณ์                

เอกลักษณ์                

ส่วนที่ 2   รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ     
 รายละเอียดกิจรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ภาคผนวก 

- การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)   
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ปรัชญา (Philosophy)  

“ สร้างสรรค์ ถูกต้อง เป็นธรรม น าสังคม ” 

ปณิธาน (Determination)  

  “มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์และการสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

วิสัยทัศน ์(Vision) 

“สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในระดับมืออาชีพ”  

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพเชิงสร้างสรรค์และมีความสามารถใช้เทคโนโลยีด้านนิเทศศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีวิจารณญาณในการประกอบสัมมาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม 
3. พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทสังคมและสอดคล้องกับปรัชญาของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย  
4.  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ์
5. บูรณาการกระบวนการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค ์(Goals)  

1. สร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพด้านนิเทศศาสตร์ได้มาตรฐานระดับชาติ  
2. สร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคมระดับประเทศและต่างประเทศ 
3. สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบสัมมาวิชาชีพมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม 

ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1
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สมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 : มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนิเทศศาสตร์และสร้างสรรค์ผลงานขั้นพื้นฐานได้ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 : มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนิเทศศาสตร์สร้างสรรค์ผลงานเข้าสู่การประกวดระดับชาติได้  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : มีความสามารถเชิงวิชาการและสร้างสรรค์ผลงานในระดับสูงเพ่ือส่งเข้าประกวดระดับชาติและนานาชาติได้ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 : มีความสามารถเชิงวิชาการและสามารถสร้างสรรค์ผลงานในระดับมืออาชีพได้ 

อัตลักษณ์ 

“มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีความสามารถด้านการสร้างสรรค์”  

เอกลักษณ์ 

“ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์และสร้างสรรค์ผลงานได้ในระดับมืออาชีพ”  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่
  
  
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณส่วนที่ 2
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รายละเอียดกิจรรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) รหัส 21-03-03 

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ หลักสูตร
นิเทศศาสตร์ (21-03-03-001) 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะเชิงวิชาการ
ถ่ายทอดสู่สาธารณชน 
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
2. มีโรงเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 5 โรงเรียนๆละ 30 คน รวม 150 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ด้าน 
นิเทศศาสตร์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

งบรายได้ 14,700 บาท 
ค่าใช้สอย 
1. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ 5 คน x 240 บาท  
x 5 วัน = 6,000 บาท 
2. ค่าเบี้ยเล้ียงคนขับรถ 1 คน x 240 บาท 
x 5 วัน = 1,200 บาท 
ค่าวัสด ุ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ 1 คัน x 1,500 บาท 
x 5 วัน = 7,500 บาท  

ต.ค.-ธ.ค.63 ผศ.อุทัย/ 
ผศ.ประสิทธิ์/ 
ผศ.ละเอียด 

ปราณ ี

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมการประกวดระดับชาติหรือ
นานาชาติ (21-03-03-002) 

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ  
2. เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ระดับ 
มืออาชีพของนักศึกษา 
3. เพื่อน าเสนอผลงานการสร้างสรรค์เข้าสู่เวที
ประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ 

เชิงปริมาณ 
1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
2. นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดระดับชาติ 
ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบรายได้ 11,200 บาท 
กิจกรรมที่ 1 อบรมการสร้างสรรค์งาน
ภาพยนตร์สั้น งานกราฟฟิก หรืองาน 
แอนิเมชั่น (อ.มัณฑนา) 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 7 ชั่วโมง  
x 400 บาท = 5,600 บาท  
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบตัิการ
สร้างสรรค์งานการถา่ยภาพมืออาชีพ  
(ผศ.ประสิทธิ์) 
ค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 7 ชั่วโมง  
x 400 บาท =5,600 บาท 

พ.ย.63 ผศ.ประสิทธิ์/ 
อ.มัณฑนา 

ปราณ ี
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

3 กิจกรรมจัดซื้อเทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ 
(21-03-03-005) 

1. เพื่อจัดซ้ือเทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอน
ด้านนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัย 
 2. เพื่อจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ส าหรับการพัฒนาทักษะ
ด้านนิเทศศาสตร ์

เชิงปริมาณ 
สาขาวิชานิ เทศศาสตร์มีห้องที่มี เทคโนโลยี
ส าหรับการเรียนการสอนด้านนิ เทศศาสตร์ 
ที่ทันสมัย จ านวน 1 ห้อง 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์สามารถใช้
เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 
2. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์สามารถใช้
เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

งบรายได้ 2,000,000 บาท  
ค่าวัสด ุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีส าหรับห้องปฏิบัติการ
นิเทศศาสตร์ = 2,000,000 บาท 

ม.ค.-มี.ค.64 ผศ.อุทัย/ 
ผศ.ประสิทธิ์ 

ปราณ ี

4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
(21-03-03-013) 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 2. เพื่อฝึกทักษะการเขียนใบสมัครงาน ใน
วิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาชันปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95  
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพร้อมในวิชาชีพและการเขียน
ใบสมัครงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

งบรายได้ 2,800 บาท  
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 7 ชั่วโมง  
x 400 บาท = 2,800 บาท 

มี.ค.64 ผศ.ประสิทธิ์ ปราณ ี

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวติในศตวรรษที ่21 รหัส 21-04-03 
5 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ด้าน

วิทยุโทรทัศน์ (21-04-03-021) 
1.เพื่อให้นักศึกษาได้ เรียนรู้กระบวนการคิด 
เชิงระบบและการคิดเชิ งสร้างสรรค์ในงาน 
ด้านวิทยุโทรทัศน์ 
2. เพื่อให้ศึกษามีความรู้กระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน์ 
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ 
บูรณาการบทบาทหน้าที่ของฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง 
ในขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน ์

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชานิ เทศศาสตร์  ชั้นปีที่  3  
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์และกระบวนการบูรณาการ
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบรายได้ 4,500 บาท 
ค่าวัสด ุ
1. ค่าของที่ระลึก 1,500 บาท 
2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3,000 บาท 

ก.ค.64 ผศ.อุทัย ปราณ ี
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

โครงการบ่มเพาะให้บณัฑิตมีทักษะเปน็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) รหสั 21-06-03 
6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจถ่ายภาพ  
(21-06-03-001) 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้าน
การถ่ายภาพแก่นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การถ่ายภาพในระดับมืออาชีพ 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชานิ เทศศาสตร์  ชั้นปีที่  3  
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ
เกี่ ยวกั บการเป็ นผู้ ป ระกอบการ เพิ่ มขึ้ น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาที่ เข้ าร่วมกิจกรรมมีทักษะการ
ถ่ายภาพในระดับมืออาชีพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบรายได้ 11,200 บาท 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บาท 2 วัน  
x 2 คน x 7 ชั่วโมง = 11,200 บาท  

ธ.ค.63 ผศ.ประสิทธิ์/ 
ผศ.อุทัย 

ปราณ ี

โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ รหสั 21-08-02 
7 กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายในและภายนอก (21-08-02-001) 
1. เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการและวิชาชีพ
ระหว่างกัน 
2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์
วิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 
มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ภาครั ฐ และเอกชนลงนามความร่ วมมื อ 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 
เชิงคุณภาพ 
1. มีความร่วมมือเชิงวิชาการและวิชาชีพระหว่าง
หน่วยงานส่งผลต่อผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.51 
2. นักศึกษามีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ
และวิชาชีพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานของหน่วยงานความ
ร่วมมือ 

งบรายได้ 6,100 บาท 
ค่าใช้สอย 
กิจกรรที่ 1 
1. ค่าอาหารว่างคนละ 35 บาท x 1 มื้อ  
x 20 คน = 700 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันคนละ 80 บาท x 1 มื้อ 
x 20 คน = 1,600 บาท 
กิจกรรมที่ 2 
1. ค่าอาหารว่างคนละ 35 บาท x 1 มื้อ  
x 20 คน = 700 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันคนละ 80 บาท x 1 มื้อ 
x 20 คน = 1,600 บาท 
ค่าวัสด ุ
ค่าของที่ระลึก 1,500 บาท 

พ.ย.63 ผศ.อุทัย/ 
ผศ.ประสิทธิ์ 

สุกัญญา 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการสร้างเครือข่ายชมุชนนักปฏบิตัิ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชมุชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชมุชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อยา่งยัง่ยืน รหสั 23-01-03 

8 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ส าหรับศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน (23-01-03-001) 

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
นิเทศศาสตร์สมัยใหม่ให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน 

เชิงปริมาณ 
1. ศิษย์เก่าสมัครเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10 คน 
2. ศิษย์ปัจจุบันสมัครเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ เข้ ารับการอบรมสามารถน าความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 

งบรายได้ 4,800 บาท  
ค่าตอบแทน  
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ชั่วโมง  
x 400 บาท = 4,800 บาท 

ต.ค.-พ.ย.63 ผศ.ประสิทธิ์/ 
ผศ.อุทัย 

เพชรกมล 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
โครงการบริหารจดัการงานส่งเสรมิศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น รหัส 24-01-04 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแสง การ
ถ่ายภาพและการออกแบบนิทรรศการ 
เพื่อแสดงผลงานชุด : วิถีสตรไีทยที่เลือน
หาย (24-01-04-02) 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการคิด 
เชิงระบบและการคิดเชิ งสร้างสรรค์ในการ 
จัดงานนิทรรศการ 
2. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้สื่อและวิธีการสื่อสาร
ในการจัดนิทรรศการได้ตามเป้าหมาย 
3. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจ
ได้ร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่
สืบไป 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ เข้าร่วม 
สามารถปฏิ บั ติ งานได้ ตามวั ตถุ ประสง ค์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 

งบรายได้ 16,400 บาท 
ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน x 7 ชั่วโมง 
x 400 บาท = 11,200 บาท 
ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ 5,200 บาท 

ม.ค.64 ผศ.ประสิทธิ์/ 
ผศ.ละเอียด/ 

ผศ.อุทัย 

เพชรกมล 
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โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน 

1 กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาชาวินิเทศศาสตร์ 

เพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาสาชา
วิชานิเทศศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกชั้นปเีข้าร่วม
โครงการร้อยละร้อย 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80 

ไม่ใช้งบประมาณ พค 64 ผศ.ละเอียด   
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทสังคม  
2. หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีด้านนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัย 
3. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 
4. นักศึกษามีศักยภาพด้านนิเทศศาสตร์และพร้อมประกอบวิชาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. หลักสูตรยังไม่มีผลงานวิจัยของนักศึกษาตีพิมพ์ในเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
 
  

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Treats)  

1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง 
2. ปัจจุบันมีสื่อออนไลน์ที่ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานเผยแพร่ได้ไม่จ ากัด 
  

1. ชื่อเสียงของสาขาวิชายังไม่เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยม 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


