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แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยนิเทศศาสตร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565

มีผลใหใชตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา โดยเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง  ๆ ตามความ

ต้องการและความประสงค์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การให้บริการทางวิชาการเป็นการบริการวิชาการ

แบบให้เปล่า ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจัดให้บริการทั้งหน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการจัดบริการแก่หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในเชิงวิชาการ การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการ

ทำประโยชน์ให้สังคมแล้ววิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ของคณาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการ

จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง 

ๆ ซึ่งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและอาจเป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดหารายได้

ร่วมกันของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์/มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่สร้างความร่วมมือได้ต่อไป 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์จึงได้กำหนดกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2565 - 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

ระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  โดยตั้งอยู่บนหลักการที่จะพัฒนา

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการบริการวิชาการ มีโครงการบริการ

วิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และ

นักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนร่วม เพื่อนำมาใช้ในยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพของ

ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ สำหรับแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ สามารถกำหนดวัตถุประสงค์

ของแผน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

1. เพ่ือให้การบริการวิชาการสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย

2. เพื่อให้เกิดกลไกในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย (≥90.00)

2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น (≥80.00) 



 

โดยแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569)  สามารถสรุปโครงการ/

กิจกรรม และงบประมาณ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้านการบริการวิชาการระยะ 5 ปี โครงการ/กิจกรรม 
(จำนวน) 

งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 1 500,000 

2. โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 3 1,700,000 

ทั้งนี้ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้นำแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 

2569) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะดำเนินการ ดังตารางที่ 2  

ตารางที ่ 2 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรม 

(จำนวน) 

งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 1 100,000 

2. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

1 600,000 

3. โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 3 340,000 

แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
การนำแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ

จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/
กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ที่
กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 



1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในเรื่องการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือปรับกระบวนการ และกลไก
การบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 อย่างเป็นระบบ 

แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การ

ปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 โดยจัดทำแนวทางการสื ่อสารและประชาสัมพันธ์เพื ่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุน

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื ่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้ง
สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 



การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้ านการบริการ
วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างต่อเนื่อง 

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ทุก ๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการ

ดำเนินงาน เพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร          



6 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 บทนำ หน้า 
1.1 หลักการและเหตุผล 7 
1.2 โครงสร้างวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 13 
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 14 
1.4 ผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ 15 
1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 

   1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 15 
   1.5.2 พันธกิจ (Mission) 15 
   1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 15 
   1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 16 
   1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 16 
   1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 16 
   1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 16 
   1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
   1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (Development Goals of College 
of Communication Arts) 

16 
16 

ส่วนที ่2 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 17 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
1.1 หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริการ
วิชาการสู่ชุมชน โดยเน้นการให้บริการสำหรับ ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป  ซึ่งการจัดบริการ
วิชาการจะเน้นในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 

สำหรับการแผนปฏิบัติการด้านการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มีกิจกรรม/โครงการที่
ดำเนินการภายใต้ผลการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน ดังนี้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชน โดยเน้นการตอบสนองความ
ต้องการควบคู่กับการแก้ไขปัญหาของชุมชนและบริการวิชาการให้กับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้
เกิดขึ ้นระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย นำไปสู ่การเผยแพร่องค์ความรู ้สู ่ช ุมชน ท้องถิ ่น โดยเฉพาะการ
ดำเนินงานและประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเชิงพ้ืนที่และการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัย
ศึกษาข้อมูลชุมชนด้านต่าง ๆ ค้นหาสิ่งที่ชุมชนต้องการ และดำเนินการวิจัยกับชุมชน เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของชุมชน ส่งผลให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง  ๆ จากผลงานวิจัย และบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานทางวิชาการที่ทำงาน
เพ่ือท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

การสำรวจความปัญหาและความต้องการนั้นเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน โดยการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนในมิติต่าง ๆ สำหรับให้นักวิจัยนำไปประยุกต์ใช้ใน
การกำหนดหัวข้อการวิจัยและการบริการทางวิชาการสู่ชุมชนอย่างตรงเป้าหมาย ตลอดจนการวางแผนพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนได้ ดังนั้นในการพัฒนาชุมชนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างรอบด้าน โดยต้องบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายด้านการพัฒนา 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาค
ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน
ใน 5 พื้นที่บริการทางวิชาการ 1) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2) จังหวัดนครปฐม 3) จังหวัดสมุทรสงคราม 
4) จังหวัดอุดรธานี 5) จังหวัดระนอง โดยมีผลการสำรวจปัญหาและความต้องการดังตารางต่อไปนี้
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พ้ืนที่บริการของ  
มหาวิทยาลัย 

หัวข้อการสำรวจ 
1. เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดสมุทรสงคราม 4. จังหวัดอุดรธานี 5. จังหวัดระนอง

1. ด้านเศรษฐกิจ - การพัฒนาพ้ืนท่ีค้าขายใน
ชุมชนของผู้ค้ารายย่อยให้มี
ระเบียบ และมีระบบการ
บริหารจดัการใหด้ีขึ้น 

- ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีดีขึ้น 
- ส่งเสริมการใช้วิธีการทางโล
จิสติกส์เข้ามาช่วยในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
เพื่อเก็บรักษาในคลังสินค้า 
หรือส่งออกจำหน่ายไปยังท่ี
ต่างๆ ได้อยา่งเป็นระบบ 

- ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีดีขึ้น 
- ส่งเสริมการขยายตลาด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กว้าง
มากยิ่งข้ึน โดยอาศัยระบบโลจิ
สติกสเ์ป็นตัวช่วย 

- พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของท้องถิ่น 
- การพัฒนาร้านค้าเพื่อ
ท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการตาม
บริบทของท้องถิ่น เพื่อ
ช่วยเหลือท้องถิ่น 

- การพัฒนาธุรกิจโรงแรม ท่ี
พัก โฮมสเตย์ ให้มคีุณภาพ 
มาตรฐานทีด่ีขึ้น 
- การศึกษาศักยภาพการ
ค้าขายบริเวณชายแดนภาคใต ้

2. ด้านการเกษตร - - การพัฒนาวิธีการทำเกษตร
อินทรีย์ที่เหมาะสมกับพื้นที ่

- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับต้น
มะพร้าว เช่น ศัตรูพืชของต้น
มะพร้าว, การควบคุมต้นทุนการ
ผลิตนำ้ตาลมะพร้าว, ต่อยอดการ
ผลิตนำ้ตาลมะพร้าว 100% ให้
เป็นผงน้ำตาลมะพร้าว หรือ
ของเหลวคล้ายครีมนม หรือลด
ขนาดให้เล็กลงจากเดมิ 

- การส่งเสริมแนวทางการทำ
เกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสม 
- การแกไ้ขปัญหาการทำนา
เกลือท่ีส่งผลกระทบต่อนาข้าว 
- การสร้างมลูค่าเพิม่จากเกลือ
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน ์

- 
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   พ้ืนที่บริการ 
ทางวิชากาของ 
   มหาวิทยาลัย 

หัวข้อการสำรวจ 

1. เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 

2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดสมุทรสงคราม 4. จังหวัดอุดรธานี 5. จังหวัดระนอง

3 . ด ้ านพล ั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม 

- การรณรงค์การรักษาความ
สะอาดภายในช ุมชนและ
บริเวณโดยรอบ 
- การจัดการขยะในชุมชน
อย่างถูกวิธี 

- การบริหารจัดการวัชพืช
ขวางทางน้ำอย่างเป็นระบบ 
เช่น การกำจัดผักตบชวาโดย
การใช้เทคโนโลยี เปล ี ่ยน
ผักตบชวาให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่
มีต้นทุนต่ำ  
- การบร ิหารจัดการ และ
วางแผนป้องกันน้ำเสียไม่ให้
ไหลลงสู ่แม่น้ำลำคลองของ
ชุมชน 
- การอบรมวิธีการตรวจสอบ
คุณภาพแหล่งน้ำ 

- การจัดทำแผงโซล่าเซลล์ เพื่อ
ใช้เป็นพลังงานสะอาดทดแทน
การทำงานของมอเตอร์ว ิดน้ำ 
และใช ้ เป ็นพล ังงานทดแทน
น้ำมันเชื ้อเพลิงขับเคลื ่อนการ
นวดนาเกลือ 
- การพัฒนากระบวนการแปรรูป
ชีวมวลไปเป็นพลังงานในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การผลิตก๊าซเช้ือเพลิง
แข็งให้เป็นแก๊สชีวภาพ, การหมัก
เช ื ้อช ีวมวลด้วยแบคทีเร ียใน
สภาวะไร้อากาศ, การผลิต 

- การใช้พลังงานทดแทนใน
การทำการเกษตร หรือภายใน
ครัวเรือน เพื ่อลดค่าใช้จ ่าย
ของครัวเรือน 
-  ก า ร ล ง พ ื ้ น ท ี ่ ว ิ จ ั ย ใ ห้
ครอบคลุมพื้นท่ีเกาะคำชะโนด 
เ พ ื ่ อ เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ค ว าม
เปลี่ยนแปลง และแสดงแนว
ทางการพัฒนาเกาะคำชะโนด 
- การอนุรักษ์พันธุ ์ต้นชะโนด 
ซึ่งเป็นพืชเฉพาะพื้นถ่ิน 

- 
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พ้ืนที่บริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

หัวข้อการสำรวจ 

1. เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 

2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดสมุทรสงคราม 4. จังหวัดอุดรธานี 5. จังหวัดระนอง

-  การกำจ ัดขยะในช ุมชน
อย่างถูกวิธี 

เชื้อเพลิงเหลวจากพืช เช่น การ
ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล  
- การแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน
ชุมชน เนื่องจากขยะบางประเภท
สามารถใช้เป ็นเพลิงได้ - การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำคลอง 
โดยนำสาหร่ายหางกระรอกซึ่งมี
อยู ่ค่อนข้างมากไปสกัดร่วมกับ
ธาตุชนิดอื่นๆ จนกลายเป็นปุ๋ยชีว
มวล 

- 

4. ด้านสังคม - การพัฒนาอาช ีพเสร ิมที่
เหมาะสมก ับเยาวชนและ
ผู้สูงอายุในชุมชนให้มีรายได้ที่
เพิ่มขึ้น 

- - สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มคน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เพื่อ
สร้างรายได้เสริม 
- การพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านวิถี
ชีวิต 

- การพัฒนากลุ ่มอาช ีพทำ
บายศรี เพื่อใช้สำหรับการบูชา 
- การพัฒนาอาช ีพท ี ่สร ้าง
รายได ้ ให ้แก ่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
-  การพ ัฒนาค ุณภาพช ีวิต
ให้แก่เด็ก เยาวชน และ 

-  การส ่ ง เ ส ร ิ มอาช ีพของ
ชาวบ้านเกาะหาดทรายดำใหม้ี
รายได้ที่เพิ่มขึ้น และสามารถ
ดำรงชีพอยู่ได้ 
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พ้ืนที่บริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

หัวข้อการสำรวจ 

1. เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 

2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดสมุทรสงคราม 4. จังหวัดอุดรธานี 5. จังหวัดระนอง

- - ความเป็นอยู่ ด้านอารมณ์และ
จิตใจ ด้านการพัฒนาปัญญาและ
ความคิด และด้านวินัยในตนเอง 
- การส่งเสริมให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ พัฒนา
ชุมชนร่วมกัน 

ผู้สูงอายุในท้องถิ่น - การทำฐานข้อมูลชุมชนไว้ จึง
มีความต้องการการรวบรวม
และทบทวนข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับชุมชนหาดทรายดำไว ้
เพื่อเป็นฐานข้อมูลและการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับ
เกาะหาดทรายดำ 

5. ด้านการศึกษา - การแนะแนวทางการศึกษา
ต่อ และอนาคตหลังจากจบ
การศึกษาในระดับชั้นต่างๆ 
- สน ับสน ุนให ้ม ีการจ ัดตั้ ง
ห้องสมุดชุมชน เพื่อให้ทุกคน
ม ี พ ื ้ น ท ี ่  แ ล ะ โ อ ก า ส ใ น
การศึกษาท่ีมากขึ้น 
- อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ขั้น
พื้นฐาน 

- จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม
ความร ักความสาม ัคค ี ใน
ท้องถิ่นของตนเองแก่เยาวชน 
เพื่อให้เห็นความสำคัญของ
ว ัฒนธรรมภ ูม ิป ัญญาของ
ท้องถิ่นของตนเอง 

- จัดกิจกรรมอบรมให้เด็กและ
เยาวชนในชุมชนเป็นพลเมืองที่ดี 
รู้จักหน้าท่ี ประพฤติตนเหมาะสม 
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเอง 
- จ ัดกิจกรรมอบรมการสร ้าง
ทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
เด็กและเยาวชนในระดับ 

- การออกแบบหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็ก 
และเยาวชน สามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรู ้ ทักษะชีวิต 
ที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
- การจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความร ู ้  ให ้เป ็นกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อเพิ่ม
ความ 

-  ก า ร ศ ึ ก ษ า ก า ร
พัฒนาเยาวชน โดยการจัด
ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร พ ั ฒ น า
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับเด็กนักเรียน 
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พ้ืนที่บริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

หัวข้อการสำรวจ 

1. เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 

2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดสมุทรสงคราม 4. จังหวัดอุดรธานี 5. จังหวัดระนอง

และการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้
คนในชุมชน 

หม ู ่บ ้าน ตำบล อำเภอ และ
จังหวัด 

หลากหลายในการเรียนรู้ 

6. ด้านสุขภาพ - จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการ
ตรวจสุขภาพของคนในชุมชน 
- จ ัดก ิจกรรมส ่งเสร ิมการ
รักษาสุขภาพเบื้องต้นให้กับ
คนในชุมชน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการ
ตรวจสุขภาพของคนในชุมชน 
- จ ัดกิจกรรมส่งเสร ิมการ
รักษาสุขภาพเบื้องต้นให้กับ
คนในชุมชน 
- รณรงค์และส่งเสร ิมการ
ออกกำกายของคนในชุมชน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษา
ส ุขภาพเบ ื ้องต ้นให ้ก ับคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

-  จ ัดกิจกรรมส่งเสร ิมการ
รักษาสุขภาพเบื ้องต้นให้กับ
คนในชุมชน โดยเฉพาะอย่าง
ย ิ ่ ง ก ล ุ ่ ม ผ ู ้ ส ู ง อ า ย ุ แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกาส 

-  ก า ร ป ร ั บ พ ื ้ น ท ี ่ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษา
ระนอง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
เพื ่อการบำบัดรักษาโรคด้วย
ธรรมชาติ โดยใช้น้ำแร่และ
สม ุนไพร และสามารถออก
กำลังกายได้ในสถานท่ีเดียว 

7. ด้านการท่องเท่ียว - การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง
ให้เป ็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม เนื่องจากพื้นที่เขต
ด ุส ิต เป ็นพ ื ้นท ี ่ท ี ่ม ีแหล่ง
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว เ ก ่ า แ ก ่  ท ี ่ มี
ความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์
และ 

- จ ัดอบรมให ้ความร ู ้และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลอง
มหาสวัสดิ์น้อย  
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาด
น ้ ำ ค ล อ งม หา สว ั ส ด ิ ์ ใ ห้
สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทย 

- การสร้างเอกลักษณ์และองค์
ความรู้ให้กับสถานที่ท่องเที ่ยว
ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
- การจัดอบรมมัคคุเทศก์ให้กับ
เยาวชนและประชาชนที ่สนใจ 
เพื่อนำความรู้ที ่ได้รับไปพัฒนา
ต่อยอดใน 

- การออกแบบเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้ที ่เพิ่ม
มากขึ้น 
- การพัฒนาทัคคุเกทศก์น้อย
ในการนำชมแหล่งท่องเที ่ยว 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เชน่  

-  การศ ึ กษา เส ้ นทา ง กา ร
ท่องเที ่ยวโดยการสนับสนุน
การท่องเที ่ยวแบบระยะสั้น
ของเกาะหาดทรายดำ 
-  การศ ึ กษา เส ้ นทา ง กา ร
ท่องเที ่ยวจ ังหวัดภาคใต้ใน
พื้นที่ท่ีเชื่อมต่อกับ 
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พ้ืนที่บริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

หัวข้อการสำรวจ 

1. เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 

2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดสมุทรสงคราม 4. จังหวัดอุดรธานี 5. จังหวัดระนอง

ศิลปวัฒนธรรม และชาวต่างชาติได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ชีวิตประจำวัน เกาะคำชะโนด, ทะเลบัวแดง ประเทศพม่า 
- จ ัดก ิจกรรมเก ี ่ยวก ับการ
ท่องเที่ยวต่างๆ ให้เกิดรายได้ 

8. ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มีอัตลักษณ์ สามารถเพิ่ม
มูลค่าได้ 

- การพัฒนา ส่งเสริม และ
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์
สากล เช่น บรรจุภัณฑ์ข้าว
อินทรีย์สีเขียว 
- การพัฒนาวิธีการเก็บรักษา
ผล ิตภ ัณฑ ์ต ่ า งๆ  โดยใ ช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

-  ก า รพ ัฒนาออกแบบต ร า
ผล ิตภัณฑ์ส ินค้า (Logo) ท ี ่มี
เอกลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการขาย 
และต ิดตลาดเป ็นท ี ่ร ู ้จ ักของ
ประชาชนท่ัวไปได้ 
-  การผล ักด ันให ้ เก ิดการจด
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์ เครื ่องหมาย
การค้า ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ของชุมชน 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ ่น เช่น 
การประยุกต์ใช้ผ้าในรูปแบบ
ต่างๆ  
-  ก า ร เ พ ิ ่ ม ม ู ล ค ่ า ใ ห ้ กั บ
ผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่ม ีอย ู ่ เด ิมให้มี
คุณภาพที่มากข้ึน 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท ้องถ ิ ่นให ้ม ีค ุณภาพ และ
มาตรฐานที่ดีขึ้น 
- การสร ้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
บริการที ่เป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนท้องถิ่น 
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2. โครงสร้างคณะวิทยาลัยนิเทศศาสตร์



1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
16 
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1.4 ผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ (ปี 2562-2564) 

ปีงบประมาณ 2562 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
ยังไม่มีผลการดำเนินงานเนื่องจากเป็นวิทยาลัยจัดตั้งใหม่ 

ปีงบประมาณ 2563 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
ยังไม่มีผลการดำเนินงานเนื่องจากเป็นวิทยาลัยจัดตั้งใหม่ 

ปีงบประมาณ 2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
ยังไม่มีผลการดำเนินงานเนื่องจากเป็นวิทยาลัยจัดตั้งใหม่ 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อสังคม บน

ฐานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านนิเทศศาสตร์ที่ตรงต่อความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

2) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์  และเพ่ือเป็นการระดมทุนตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 

3) ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและสังคมอย่างมี 
คุณภาพ 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาสถาน
ประกอบการและสังคม 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา

2. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมนานาชาติ  

3. อนุรักษ พัฒนาใหบริการเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม และธํารงรักษา สืบสานความเปน

ไทย 

4. วิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรู

5. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ และเนนใหเครือขายมีสวนรวม

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู  (Knowledge Capita)

2. คุณธรรม  (Morality)

3. เครือขาย  ( Partnership)

4. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

เนนความเปนวัง ปลูกฝังองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล

 1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

1. W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคิดสรางสรรค

2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองคกร

3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ

4. P (Professionalism)  : ความเปนมืออาชีพ 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร (Development Goals of College of 

Communication Arts) 

 1 : สรางเอตทัคคะเพื่อใหไดรับการย

อมรับ 2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาก

าร 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา  

4 : สรางภาพลักษณเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ  
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ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
2.1 นโยบายด้านการบริการวิชาการ  

ข้อที่ 1 เร่งรัดให้มีการพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของ บุคลากร และระบบประสาน
บริการวิชาการในวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ให้มีความพร้อมต่อการทำบริการวิชาการในทุกรูปแบบ 

    ข้อที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ หน่วยงานและชุมชน ดำเนินการบริการวิชาการเป็นส่วน
หนึ่งของการดำเนินงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ไปสู่การพัฒนาภารกิจของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การ
พัฒนาชุมชนรอบบริเวณมหาวิทยาลัย การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

ข้อที่ 3 ดำเนินการบริการวิชาการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการจัดการข้อมูล 
สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจในการทำงานของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน ตลอดจนติดตามประเมินผล เพ่ือดำเนินการให้เกิดการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

ข้อที่ 4  ยกระดับมาตรฐานงานบริการวิชาการ โดยการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานงาน
บริการวิชาการให้มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาโดยใช้เครือข่ายสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
2.2.1 เพือ่ให้การบริการวิชาการสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

2.2.2 เพื่อให้เกิดกลไกในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 
2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย (≥90.00)

2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น (≥80.00) 
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2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
1. ศึกษาสาเหตุ ปัญหา จุดที่ควรพัฒนา ของการดำเนินการด้านงานบริการวิชาการของคณาจารย์

และนักวิจัย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
2. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์คณะฯ แนวทางการพัฒนา ด้านการดำเนินการ

บริการวิชาการ 
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการทั ้งระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และประจำปี

งบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
4. รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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2.5.1 แผนปฏิบัติการดา้นการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
1 โครงการ

พัฒนาศูนย์
การเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
วิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
เพ่ือชุมชน  

เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุน
การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือการ
ถ่ายทอด
ความรู้ทาง
วิชาการให้กับ
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

จำนวนศูนย์
การเรียนรู้ที่
เป็นแหล่งให้
คำปรึกษาแก่
ประชาชนใน
ชุมชนหรือ
บุคคลทั่วไป 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษา
และบุคคล
ทั่วไป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 
1 โครงการจัด

อบรมการ
พัฒนา
งานวิจัย
บทความการ
ผลิตงาน
สร้างสรรค์

เพ่ือพัฒนา
ระบบและ
กลไกการ
บริการ
วิชาการท่ี
สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

ร้อยละของ
การบริการ
วิชาการท่ีมี
การบูรณา
การกับการ
จัดการเรียน

≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษา
และบุคคล
ทั่วไป 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ทางด้าน
นิเทศศาสตร์ 

และเป็น
ประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและ
สังคม 

การสอนหรือ
การวิจัย 

2 โครงการ
พัฒนา
งานวิจัยและ
สร้างสรรค์
ของ
คณาจารย์
นักศึกษา 
บุคคลภาย 
นอกทาง
ธุรกิจ 

เพ่ือพัฒนา
ระบบและ
กลไกการ
บริการ
วิชาการท่ี
สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและ
สังคม 

ร้อยละของ
การบริการ
วิชาการท่ีมี
การบูรณา
การกับการ
จัดการเรียน
การสอนหรือ
การวิจัย 

≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษา
และบุคคล
ทั่วไป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

3 โครงการ
บริการ
วิชาการ
วิชาการด้าน
นิเทศศาสตร์

เพ่ือพัฒนา
ระบบและ
กลไกการ
บริการ
วิชาการท่ี

ร้อยละ
อาจารย์
ประจำที่
ทำงานบริการ
วิชาการแก่

≥91 ≥92 ≥93 ≥94 ≥95 คณาจารย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

สู่ชุมชน 
องค์กรเชิง
ธุรกิจ 

สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและ
สังคม 

ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการดา้นการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
1 โครงการพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์เพื่อชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือการถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการ
ให้กับชุมชนและ
ท้องถิ่น 

จำนวนศูนย์การ
เรียนรู้ที่เป็นแหล่ง
ให้คำปรึกษาแก่
ประชาชนในชุมชน
หรือบุคคลทั่วไป 

≥1 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป 

ต.ค.64-มี.ค.65 100,000 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
1 โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานราก ต.คลอง
โยง อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 

1) เพือ่เพิม่รายได้
ของครวัเรอืนทีเ่ขา้
ร่วมโครงการพน้
จากเกณฑค์วาม
ยากจน 
2) เพือ่สง่เสรมิ
สนบัสนุน ใหค้นที่
มกี าลงัศกัยภาพ
ในครอบครวั 

- จ านวนครวัเรอืน
ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
-รอ้ยละของรายได้
ทีเ่พิม่ขึน้ 
- รอ้ยละครวัเรอืน
ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการฯ พน้
เกณฑค์วาม
ยากจนและ/หรอื

8 ครวัเรอืน 

≥ 40 

≥ 60 

ครู นักเรียน 
นักศึกษา ชาวบ้าน 
ชุมชน 

ต.ค.64-ก.ย.65 600,000 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สามารถบรหิาร
จดัการชวีติตนเอง
ไดอ้ย่างสมดุลและ
มคีวามเหมาะสม 
3) เพือ่บูรณาการ
การท างานของ
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในการ
พฒันาคุณภาพ
ชวีติของคนใน
ชุมชน 

ยกระดบัรายได้
ของครวัเรอืน  
-ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดน้ าความรูต้าม
ศาสตรพ์ระราชาไป
ใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาคุณภาพ
ชวีติ และทอ้งถิน่
อย่างยัง่ยนื 

≥ 80 

กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 
1 โครงการจัดอบรม

การพัฒนางานวิจัย
บทความการผลิต
งานสร้างสรรค์
ทางด้านนิเทศ
ศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริการวิชาการท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการ และเป็น
ประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและสังคม 

ร้อยละของการ
บริการวิชาการท่ีมี
การบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย 

≥95 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป 

ต.ค.64-ก.ย.65 140,000 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการพัฒนา
งานวิจัยและ
สร้างสรรค์ของ
คณาจารย์นักศึกษา 
บุคคลภาย นอก
ทางธุรกิจ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริการวิชาการท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการ และเป็น
ประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและสังคม 

ร้อยละของการ
บริการวิชาการท่ีมี
การบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย 

≥95 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป 

ต.ค.64-ก.ย.65 100,000 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

3 โครงการบริการ
วิชาการวิชาการ
ด้านนิเทศศาสตร์สู่
ชุมชน องค์กรเชิง
ธุรกิจ 

เพ่ือพัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริการวิชาการท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการ และเป็น
ประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและสังคม 

ร้อยละอาจารย์
ประจำที่ทำงาน
บริการวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถิ่น 

≥91 คณาจารย์ ต.ค.64-ก.ย.65 100,000 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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2.5.3  แผนการนำการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

ของ
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
แผนการใช้
ประโยชน์ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
1 โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก 
ต .คลอง โยง  อ .
พ ุ ทธมณฑล  จ .
นครปฐม 

1) เพือ่เพิม่รายไดข้อง
ครวัเรอืนทีเ่ขา้ร่วม
โครงการพน้จากเกณฑ์
ความยากจน 
2) เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุน
ใหค้นทีม่กี าลงัศกัยภาพ
ในครอบครวั สามารถ
บรหิารจดัการชวีติตนเอง
ไดอ้ย่างสมดุลและมคีวาม
เหมาะสม 
3) เพื่อบูรณาการการ
ท างานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

8 
ครวัเรอืน 

≥ 40 

≥ 60 

≥ 80  

ครู นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน ชุมชน ต.ค.64-ก.ย.
65 

600,000 1) ประชาชน
สามารถนำความรู้
อย่างที่ได้รับจากการ
อบรมถ่ายทอดหรือ
หลักสูตรที่ไปสร้าง
อาชีพ 
2) ครัวเรือนที่เข้า
ร่วมมีพัฒนาการด้าน
รายได้เพ่ิมข้ึนจาก
เดิมโดยนับเป็น
รายได้เสริมของทุก
ครัวเรือน 

ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมิน 
การนำแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหาร

จัดการเพื ่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ  เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำ
แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ  ไปสู่

การปฏิบัติ ดังนี้ 
1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ โดยจัดทำแนวทางการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริการวิชาการ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีกำหนด
3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบ
ถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพ่ือ



30 

แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำ
ระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

3) กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ทุกๆ เดือน
พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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รายงานการประชุม “การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี และประจำปีงบประมาณ 2565” 
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 
................................................................................................. ................................................................ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต พฤกธรา
2. นายนาวิน ศรีแสง

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต พฤกธรา รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ทำหน้าที่

ประธานในที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานแจ้งว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ตาม
แผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยระยะ 5 ปี และประจำปีงบประมาณ 2565
2. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการระยะ 5 ปี และประจำปีงบประมาณ 2565
3. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ระยะ 5 ปี และประจำปีงบประมาณ 2565
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายในแต่ละ

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสีบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายนาวิน ศรีแสง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ด้านต่างๆ เพื่อสนองนโยบายและดำเนินการเพื่อสร้างระบบการปฏิบัติงานที่มีแบบแผน โดยประกอบไปด้วย
แผนปฏิบัติการต่างๆ ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
1. เพ่ือให้ผลงานวิจัยสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของผลงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ (ร้อยละ

≥50.00) 
2. ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที ่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย (ร้อยละ ≥55.00) 
3. ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ท้ังหมด (ร้อยละ ≥70.00) 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ดังกล่าวฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กำหนด

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งสิ้น 10 โครงการ ดังนี้ 
ลำดับ โครงการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

1 โครงการส่งเสริมการนำเสนอการประกวดนักศึกษาระดับนานาชาติ 
2 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ (การพัฒนาบทความวิชาการ) 
3 โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
4 โครงการพัฒนานักวิจัยสู่มาตรฐานระดับสากล 
5 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ICCAC 2022 : International Conference on Communication  
6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการเพ่ือการพัฒนา

ชุมชน (การให้ความรู้ชุมชนและการยื่นเสนอการจดสิทธิบัตร) 
7 โครงการจัดหารายได้แหล่งทุน 
8 โครงการวิจัยร่วมหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายนอก 
9 โครงการจัดทำวารสาร TCI 
10 โครงการพัฒนาชุมชน อว. 

2. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
1. เพ่ือให้การบริการวิชาการสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย
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2. เพ่ือให้เกิดกลไกในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย

(≥90.00) 

2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น (≥80.00) 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ดังกล่าวฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กำหนด
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังนี้ 

ลำดับ โครงการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
1 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยนิเทศศาสตร์เพื่อชุมชน 
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
3 โครงการจัดอบรมการพัฒนางานวิจัยบทความการผลิตงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ 
4 โครงการพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์นักศึกษา บุคคลภาย นอกทางธุรกิจ 
5 โครงการบริการวิชาการวิชาการด้านนิเทศศาสตร์สู่ชุมชน องค์กรเชิงธุรกิจ 

3. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 
เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ 25,000/คน 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ดังกล่าวฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กำหนด
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังนี้ 

ลำดับ โครงการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
1 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ICCAC 2022 : International Conference on Communication 
2 โครงการจัดอบรมการพัฒนางานวิจัยบทความการผลิตงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ 
3 โครงการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักศึกษาบุคคลภายนอกทาง

ธุรกิจ 
4 โครงการบริการวิชาการด้านนิเทศศาสตร์สู่ชุมชน องค์กรเชิงธุรกิจ 
5 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การหารายได้ 
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6 โครงการพัฒนาเอกสารและตำราวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ 
7 โครงการให้เช่าพ้ืนที่ในวิทยาลัย 
8 โครงการร้านค้าในวิทยาลัย 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่องอ่ืนๆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต พฤกธรา ประธานในที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
มุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ รวมทั้ง
ตอบตัวชี้วัดต่างๆ สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ต่อไป 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

(นายนาวิน ศรีแสง) 
ผู้บันทึกการประชุม 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต พฤกธรา) 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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