
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  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 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร ไม่ว่าจะ

เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่การวิจัยและพัฒนาหรือสร้างรูปแบบการวิจัยที่มีประสิทธิผล การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์
และบุคลากร เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ในสถานการณ์จริง   

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์จึงได้กำหนดกรอบในการจัดทำแผนแผนปฏิบัติการด้านวิจัย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565 -2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามยุทธศาสตร์ที ่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  โดยตั้งอยู่บนหลักการที่จะพัฒนา
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่
การตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา มีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของแหล่งทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อนำมาใช้ในยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพของท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติ สำหรับแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1) เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถบูรณาการ

เข้ากับการจัดการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ

1) ร้อยละของผลงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

≥50.00 

2) เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยหรืองาน
สร ้างสรรค ์ ให ้ได ้มาตรฐานเป ็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
และนำไปใช ้ประโยชน ์ ให ้ ช ุ มชน
สามารถพ่ึงพาตนเอง

2) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย 

≥55.00 

3) ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน
สร ้างสรรค ์ได ้ร ับการนำไปใช ้ประโยชน ์ต่อ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

≥70.00 
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โดยแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)  สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณ ดังตารางที่ 1 

ตารางที ่ 1 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้ านการวิจัย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565-2569) ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี โครงการ/กิจกรรม 
(จำนวน) 

งบประมาณ(บาท) 

1. กลุ่มโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

5 5,150,000 

2.กลุ่มโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน 

1 500,000 

3. กลุ่มโครงการจัดหาแหล่งทุนโดยอาศัยเครือข่าย 2 1,000,000 
4. กล ุ ่มโครงการยกระดับคุณภาพวารสารว ิชาการสู่
มาตรฐานและคุณภาพท้ังระบบ 

1 800,000 

ทั้งนี้ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ได้นำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุป
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะดำเนินการ ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่

ละด้าน 
กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม (จำนวน) งบประมาณ (บาท) 

1. กลุ่มโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

5        1,030,000 

2.กลุ่มโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน 

1   100,000 

3. กลุ่มโครงการจัดหาแหล่งทุนโดยอาศัยเครือข่าย 2    200,000 
4. กล ุ ่มโครงการยกระด ับคุณภาพวารสารว ิชาการสู่
มาตรฐานและคุณภาพท้ังระบบ 

1    160,000 

โดยมีแนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
การนำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้

ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการ
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พัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในเรื่องการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหาร
จัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเป็น
ระบบ 

แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร ้ างความเข ้ า ใจร ่ วมก ันเก ี ่ ยวก ับแผนปฏ ิบ ัต ิการด ้ านการว ิจ ัย  ประจำป ี งบประมาณ

พ.ศ. 2565 โดยจัดทำแนวทางการสื ่อสารและประชาสัมพันธ์เพื ่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 
และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที ่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู ่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที ่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของ วิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยน
แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 



2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างต่อเนื่อง 

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพ่ือ
นำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทนำ หน้า 

1.1 หลักการและเหตุผล 6 
1.2 โครงสร้างวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 9 
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 10 
1.4 ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย 10 
1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 

   1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 11 
   1.5.2 พันธกิจ (Mission) 11 
   1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 11 
   1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 11 
   1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 11 
   1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 11 
   1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 11 
   1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 11 
   1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (Development Goals of College of 
Communication Arts) 

11 

ส่วนที ่2 แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
2.1 นโยบายด้านการวิจัย 12 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 12 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายในการสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร 

รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ขีดความสามารถของคณาจารย์วิทยาลัยนิเทศาสตร์ในการวิจัยทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และมีศักยภาพ
เพียงพอที่จะขอรับทุนทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในการนี้หัวข้อที่กำหนดจะต้องพัฒนาจากความ
ต้องการของท้องถิ่น และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  โดยมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 

ดังนั้น เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านนโยบายการทำงานด้านวิจัย และเป็นการส่งเสริมให้
อาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาของตนเองได้ทำงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการวิจัยขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน อำนวยความสะดวกและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่
อาจารย์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านวิจัยอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป 



1.2 โครงสร้างวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
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1.3 โครงสร้างการบริหาร (Administrative Chart) 
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1.4 ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย   
ผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาวิจัยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี 2562-2564 พิจารณาได้จากตัวชี้วัดที่สำคัญ 

3 ด้าน ได้แก่ เงินสนับสนุนการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งพบว่า มีผล
การดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้  

1. เงินสนับสนุน/คน
ยังไม่มีผลการดำเนินงานเนื่องจากเป็นวิทยาลัยจัดตั้งใหม่ 

2. การตีพิมพ์เผยแพร่
ยังไม่มีผลการดำเนินงานเนื่องจากเป็นวิทยาลัยจัดตั้งใหม่ 

3. การนำไปใช้ประโยชน์
ยังไม่มีผลการดำเนินงานเนื่องจากเป็นวิทยาลัยจัดตั้งใหม่ 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสังคม บนฐานเทคโนโลยี

และเศรษฐกิจดิจิทัล 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านนิเทศศาสตร์ที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ

2) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์  และเพ่ือเป็นการระดมทุนตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 

3) ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและสังคมอย่างมี คุณภาพ

4) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาสถานประกอบการและ
สังคม 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า
2. ให้บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมนานาชาต ิ  
3. อนุรักษพัฒนาให้บริการเปนศูนยกลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธํารงรักษา สืบสานความเปนไทย

4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองคความรู้
5. เปนมหาวิทยาลัยทีมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือขายมีสวนรวม
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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 และความเคารพผู้อาวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์  (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.5.7 เอกลักษณ์  (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. W (Wisdom & Creativity)  : ปญญาและความคิดสรางสรรค

2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองคก์ร
3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ

4. P (Professionalism)  : ความเปนมืออาชีพ 

1.5.9 เปาหมายการพัฒนาวิทยาลัยนิเทศศาสตร (Development Goals of College of Communication Arts) 
1 : สรางเอตทัคคะเพื่อใหไดรับการยอมรับ  

2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ

3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา  

4 : สรางภาพลักษณเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

2.1 นโยบายด้านการวิจัย 
ข้อที่ 1 เร่งรัดให้มีการพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของ บุคลากร และระบบประสานงานวิจั ยใน

คณะฯ ให้มีความพร้อมต่อการทำวิจัยในทุกรูปแบบ 
ข้อที ่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ หน่วยงานและชุมชน ดําเนินการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการ

ดำเนินงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ไปสู ่การพัฒนาภารกิจของคณะฯ การพัฒนาชุมชนรอบบริเวณ
มหาวิทยาลัย การสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

ข้อที่ 3 ดำเนินการวิจัยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพ่ือประโยชน์ในการจัดการข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและ
การตัดสินใจในการทํางานของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและชุมชน ตลอดจนติดตาม
ประเมินผล  เพื่อดําเนินการให้เกิดการทําวิจัยที่มีคุณภาพ 

ข้อที่ 4  ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย โดยการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานงานวิจัยให้มีคุณภา
สามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ในระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาโดยใช้เครือข่ายสังคม
ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

1. เพ่ือให้ผลงานวิจัยสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
และนำไปใช้ประโยชน์ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
2.3.2.1. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กำหนด 
2.3.2.2. ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ 
2.3.2.3. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
2.3.2.4. งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 
2.3.2.5. วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3.2.6. บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์การบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
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2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
2.4.1 ศึกษาสาเหตุ ปัญหา จุดที่ควรพัฒนา ของการดำเนินการด้านงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัย 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
2.4.2. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ แนวทางการพัฒนา ด้านการ

ดำเนินการวิจัย  
2.4.3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยทั้งระยะ 5 ปี และประจำปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับแผน

และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  
 2.4.4. รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของผลงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการ 

50.00 

ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ และ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 

≥55.00 

ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

≥70.00 
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2.5.1 แผนปฏิบัติการดา้นการวิจัย  ระยะ 5 ป ี

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

 กลุ่มโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนกัวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
1

1 
โครงการส่งเสริม
การนำเสนอการ
ประกวดนักศึกษา
ระดับนานาชาติ 

เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
การนำ
ผลงานวิจัย 
หรืองาน
สร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจำ
และนักวิจัยให้
ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ 

ร้อยละของ
ผลงานวิชาการ 
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์
ประจำและ
นักวิจัย 

≥55 ≥55 ≥55 ≥55 ≥55 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
และบุคคล
ทั่วไป 

100,000 100,000 100,000 100,000  100,000 ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

1
2 

โครงการส่งเสริม
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจำ
และนักวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ (การ
พัฒนาบทความ
วิชาการ) 

เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
การนำ
ผลงานวิจัย 
หรืองาน
สร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจำ
และนักวิจัยให้
ได้รับการ

ร้อยละของ
ผลงานวิชาการ 
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์

≥55 ≥55 ≥55 ≥55 ≥55 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
และบุคคล
ทั่วไป 

250,000 250,000 250,000 250,000  250,000 ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ 

ประจำและ
นักวิจัย 

3 โครงการพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม ่

เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
การนำ
ผลงานวิจัย 
หรืองาน
สร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจำ
และนักวิจัยให้
ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ 

ร้อยละของ
ผลงานวิชาการ 
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์
ประจำและ
นักวิจัย 

≥55 ≥55 ≥55 ≥55 ≥55 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

4 โครงการพัฒนา
นักวิจัยสู่มาตรฐาน
ระดับสากล 

เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
การนำ
ผลงานวิจัย 
หรืองาน
สร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจำ
และนักวิจัยให้
ได้รับการ

ร้อยละของ
ผลงานวิชาการ 
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์

≥55 ≥55 ≥55 ≥55 ≥55 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

ประจำและ
นักวิจัย 

5 โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา 
ICCAC 2022 : 
International 
Conference on 
Communication 

เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
การนำ
ผลงานวิจัย 
หรืองาน
สร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจำ
และนักวิจัยให้
ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

ร้อยละของ
ผลงานวิชาการ 
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์
ประจำและ
นักวิจัย 

≥55 ≥55 ≥55 ≥55 ≥55 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษา 
ชุมชน และ
บุคคลทั่วไป 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

 กลุ่มโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
1 โครงการถ่ายทอด

องค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัย 
นวัตกรรมและงาน
วิชาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชน (การ
ให้ความรู้ชุมชน
และการยื่นเสนอ
การจดสิทธิบัตร) 

เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
ให้ถ่ายทอดองค์
ความรู้จาก
งานวิจัย งาน
นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ 
หรืองาน
วิชาการ ให้เกิด
ประโยชน์กับ
ชุมชน 

จำนวนงานวิจัย 
งานนวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์
หรืองานวิชาการ
ที่นำไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนา
ผลิตภณัฑ์หรือ
สร้างรายได้ลด
รายจ่าย หรือ
พัฒนา
ประชาชนและ
ชุมชนให้
เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

1 1 1 1 1 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษา 

ชุมชน และ
บุคคลทั่วไป 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

กลุ่มโครงการจัดหาแหล่งทุนโดยอาศัยเครือข่าย 
1 โครงการจดัหา

รายได้แหล่งทุน 
เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
การจัดหาแหล่ง
ทุนงานวิจัย 
นวัตกรรม โดย
อาศัยเครือข่าย

เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ต่ออาจารย์
ประจำและ
นักวิจัย 

≥ 
25,000 

≥ 
25,000 

≥ 
25,000 

≥ 
25,000 

≥ 
25,000 

คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษา 
และบุคคล

ทั่วไป 

- - - - - ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

จาก
ภาคอุตสาหกร
รม ภาครัฐ 
หรือภาคบริการ 

2 โครงการวิจัยร่วม
หน่วยงาน
มหาวิทยาลยั
ภายนอก 

เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
การจัดหาแหล่ง
ทุนงานวิจัย 
นวัตกรรม โดย
อาศัยเครือข่าย
จาก
ภาคอุตสาหกร
รม ภาครัฐ 
หรือภาคบริการ 

เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ต่ออาจารย์
ประจำและ
นักวิจัย 

≥ 
25,000 

≥ 
25,000 

≥ 
25,000 

≥ 
25,000 

≥ 
25,000 

คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษา 
และบุคคล

ทั่วไป 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

กลุ่มโครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและคณุภาพทั้งระบบ 
1 โครงการจดัทำ

วารสาร TCI 
เพื่อยกระดับ
วารสารวิชาการ
ให้ได้คณุภาพ
และมาตรฐาน 

จำนวน
วารสารวิชาการ
ที่ได้รับการ
ยอมรับใน
ระดับชาต ิ

1 1 1 1 1 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
และบุคคล

ทั่วไป 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการดา้นการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
ปี 2565 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนกัวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
1 โครงการส่งเสริมการนำเสนอ

การประกวดนักศึกษาระดับ
นานาชาติ  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 

ร้อยละของผลงาน
วิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจำและ
นักวิจัย 

≥55.00 คณาจารย์ 
นักวิชาการ และ
บุคคลทั่วไป 

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

2 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิจยัของอาจารย์
ประจำและนักวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ (การพัฒนา
บทความวิชาการ) 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 

ร้อยละของผลงาน
วิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจำและ
นักวิจัย 

≥55.00 คณาจารย์ 
นักวิชาการ และ
บุคคลทั่วไป 

เม.ย.65-มิ.ย.65 250,000 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

3 โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม ่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 

ร้อยละของผลงาน
วิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อ

≥55.00 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

ม.ค.65-มี.ค.65 200,000  ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
ปี 2565 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

อาจารย์ประจำและ
นักวิจัย 

4 โครงการพัฒนานักวิจัยสู่
มาตรฐานระดับสากล 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

ร้อยละของผลงาน
วิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจำและ
นักวิจัย 

≥55.00 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

ต.ค. 64-ก.ย. 65 200,000  ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

5 โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
ICCAC 2022 : International 
Conference on 
Communication  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

ร้อยละของผลงาน
วิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจำและ
นักวิจัย 

≥55.00 คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

ต.ค. 64-ก.ย. 65 280,000  ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
1 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่

ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและ
งานวิชาการเพื่อการพัฒนา
ชุมชน (การให้ความรู้ชุมชนและ
การยื่นเสนอการจดสิทธิบัตร) 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย 
งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิชาการ ให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชน 

จำนวนงานวิจัย งาน
นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองาน
วิชาการที่นำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์หรือสร้าง

1  คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษา ชุมชน 
และบุคคลทั่วไป 

ม.ค.65-มิ.ย.65 100,000  ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
ปี 2565 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

รายได้ลดรายจ่าย หรือ
พัฒนาประชาชนและ
ชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

กลุ่มโครงการจัดหาแหล่งทุนโดยอาศัยเครือข่าย 
1 โครงการจดัหารายได้แหล่งทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 
นวัตกรรม โดยอาศยัเครือข่าย
จากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 
หรือภาคบริการ 

เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจำและ
นักวิจัย 

≥25,000  คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป  

ม.ค.65-มี.ค.65 - ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

2 โครงการวิจัยร่วมหน่วยงาน
มหาวิทยาลยัภายนอก 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 
นวัตกรรม โดยอาศยัเครือข่าย
จากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 
หรือภาคบริการ 

เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจำและ
นักวิจัย 

≥25,000  คณาจารย์ 
นักวิชาการ 
นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

ต.ค. 64-ก.ย. 65 200,000 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

กลุ่มโครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและคณุภาพทั้งระบบ 
1 โครงการจดัทำวารสาร TCI เพื่อยกระดับวารสารวิชาการให้

ได้คณุภาพและมาตรฐาน 
จำนวนวารสารวิชาการ
ที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาต ิ

1 คณาจารย์ 
นักวิชาการ และ
บุคคลทั่วไป 

ต.ค. 64-มิ.ย. 65 160,000 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการวิจัย เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี ่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย โดยจัดทำแนวทางการสื ่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบ
ถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ บรรลุ

เป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู ่การปรับเปลี ่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื ่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้
เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล 
ดังนี้ 

1. พ ัฒนาองค ์ความร ู ้และเสร ิมสร ้างความเข ้าใจเร ื ่องการต ิดตามประเม ินผลและกำหนดต ัวช ี ้ วัด
แก่หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย อย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่

ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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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 ทำหน้าที่ประธานใน

ที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานแจ้งว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื ่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

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

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสีบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายนาวิน ศรีแสง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

เพื่อสนองนโยบายและดำเนินการเพื่อสร้างระบบการปฏิบัติงานที่มีแบบแผน โดยประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติการต่างๆ 
ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
1. เพ่ือให้ผลงานวิจัยสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และ

นำไปใช้ประโยชน์ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของผลงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ (ร้อยละ ≥50.00)
2. ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจำและนักวิจัย (ร้อยละ ≥55.00) 
3. ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด (ร้อยละ ≥70.00) 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ดังกล่าวฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กำหนดโครงการ

ตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งสิ้น 10 โครงการ ดังนี้ 
ลำดับ โครงการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

1 โครงการส่งเสริมการนำเสนอการประกวดนักศึกษาระดับนานาชาติ 
2 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ (การพัฒนาบทความวิชาการ) 
3 โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
4 โครงการพัฒนานักวิจัยสู่มาตรฐานระดับสากล 
5 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ICCAC 2022 : International Conference on Communication  
6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน (การ

ให้ความรู้ชุมชนและการยื่นเสนอการจดสิทธิบัตร) 
7 โครงการจัดหารายได้แหล่งทุน 
8 โครงการวิจัยร่วมหน่วยงานมหาวิทยาลัยภายนอก 
9 โครงการจัดทำวารสาร TCI 
10 โครงการพัฒนาชุมชน อว. 

2. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
1. เพ่ือให้การบริการวิชาการสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย

2. เพ่ือให้เกิดกลไกในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย (≥90.00)

2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(≥80.00) 
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เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ดังกล่าวฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กำหนดโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังนี้ 

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

3. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 
เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจำ 25,000/คน 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ดังกล่าวฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กำหนดโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งสิ้น 5 โครงการ ดังนี้ 

ลำดับ โครงการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
1 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ICCAC 2022 : International Conference on Communication 
2 โครงการจัดอบรมการพัฒนางานวิจัยบทความการผลิตงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ 
3 โครงการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักศึกษาบุคคลภายนอกทางธุรกิจ 
4 โครงการบริการวิชาการด้านนิเทศศาสตร์สู่ชุมชน องค์กรเชิงธุรกิจ 
5 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การหารายได้ 
6 โครงการพัฒนาเอกสารและตำราวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ 
7 โครงการให้เช่าพ้ืนที่ในวิทยาลัย 
8 โครงการร้านค้าในวิทยาลัย 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่องอ่ืนๆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต พฤกธรา ประธานในที่ประชุม ขอให้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ มุ่งมั่น ตั้งใจ 
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ รวมทั้งตอบตัวชี้วัดต่างๆ สร้าง
ผลการปฏิบัติงานที่ดีของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ต่อไป 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
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(นายนาวิน ศรีแสง) 
ผู้บันทึกการประชุม 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต พฤกธรา) 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



35 



36 



37 




