
 

 
 

 

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2565-2569) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที ่30 กันยายน 2564



ก 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนางานวิจัยของ

คณาจารย์และบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่การวิจัยและพัฒนาหรือสร้าง

รูปแบบการวิจัยที่มีประสิทธิผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้วิธีการส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณค่า

ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจะก่อให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ใน

สถานการณ์จริง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ก าหนดกรอบในการจัดท าแผน แผนการ

ปฏิบัติการด้านวิจัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนหลังการที่พัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปสู่การเป็น

หน่วยงานที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่ การตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตราฐานอุดมศึกษา มีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

แหลง่ทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ

และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อน ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพของ

ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ ส าหรับแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของ

แผน ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้    

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวจิัย   

  1. เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

  2. เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใหไ้ด้มาตราฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติและน าไปใช้ประโยชน์ใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเอง 

 

 

 

 

 



ข 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย 

1) รอ้ยละของผลงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการ

เรียนการสอนและการบริการวิชาการ  

50.00 

2) รอ้ยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงาน

สร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรอื

นานาชาติตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

≥55.00 

3) รอ้ยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงาน

สร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

≥70.00 

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

กิจกรรม และงบประมาณ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2565 -2569)  ในแต่ละดา้น 

 

 ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2565 - 2569) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะด าเนินการ ดังตารางที่ 3 

กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1 80,000 

2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน 

1 105,000 

3. โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัย

เครือขา่ย 

1 50,000 

4. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่

มาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบ 

1 130,000 



ค 

 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละด้าน 

 

แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 การน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้อง

ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ /

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรข์องคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในเรื่องการ

ด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพือ่ปรับกระบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อย่างเป็นระบบ 

 

แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1 80,000 

2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

นวัตกรรมและงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน 

1 105,000 

3. โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัย

เครือขา่ย 

1 50,000 

4. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่

มาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบ 

1 130,000 



ง 

 

 1.สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัต ิ

 2.ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

 3.ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 4.สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ /กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

 5.ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวจิัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความ

ล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

อุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบ

การตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

 1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างตอ่เนื่อง 

 3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ทุก ๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 



 

 

สารบัญ 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร ก 

ส่วนที่ 1 บทน า 1 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 2 

 1.3 โครงสรา้งการบรหิารจดัการ (ADMINISTRATIVE CHART) 2 

 1.4 ผลการด าเนนิงานดา้นการวจิยั 4 

 1.5 ข้อมูลพืน้ฐานคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ.2565 4 

     1.5.1 วิสยัทัศน ์(Vision) 4 

     1.5.2 พันธกจิ (Mission) 4 

     1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 4 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 4 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 5 

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 5 

     1.5.7 เอกลักษณ ์(Uniqueness) 5 

     1.5.8 คา่นิยมหลัก (Core Values) 5 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty Development 

Goals of Faculty of Humanities and Social Sciences) 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

แผนปฏิบัติการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการก าหนด

แนวทางหรือนโยบายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่ง

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์ดา้นการวิจัยที่จะผลติผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการ

จัดการการศกึษา ผลติงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการด้านการวิจัยของคณะเพื่อมุ่งสร้างเสริม องค์ความรู้พื้นฐาน การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการวิจัยประยุกต์ การวิจัยเพื่อการเรียนการสอน วิจัยด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  งาน

สร้างสรรค์ และนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้กับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผ่าน

กระบวนการวิจัยที่ครอบคลุมศาสตร์ทุกสาขาเพื่อที่จะน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ

ด้านการวิจัยพัฒนาการสอนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่ได้รับการรบรองทั้งระดับชาติและระดับ

นานาชาติและขยายผลสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ผลผลิต ที่ได้คุณภาพ 

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ จะก าหนดกรอบ

แนวทางการสนับสนุนคณะ สาขาวิชา และบุคลากร ผ่านโครงการที่จัดท าขึ้นโดยฝ่ายพัฒนางานวิจัย

และบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อที่คณะ/สาขาวิชา/บุคลากร ทราบถึง

แนวทางในการปฏิบัติและสามรถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง สามารถ

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของคณะ ติดตามแผนงานและประเมินผล เพื่อป้องกัน แก้ไขและ

ปรับปรุงความเสี่ยงด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะ รวมถึงการรายงานผลด้าน

การวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมงานวิจัยของฝ่ายพัฒนางานด้านการวิจัยและ

บริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.2  โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 

ผลการด าเนินงานด้านการวิจัยของฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรับผิดชอบด้านการวิจัย จ านวน 3 ตัวชี้วัด สรุปผลการด าเนินการ

ได้ดังนี ้

1. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพีิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ จ านวน 

42 บทความผลรวมถ่วงน้ าหนัก ต่ออาจารย์ประจ า จ านวน 51 คน 

2. ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 6 ผลงาน ต่อ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ั้งหมด 76 ผลงาน ต่ออาจารย์ประจ า จ านวน 51 คน 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

             คณะแหง่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

             ผลิตบัณฑิตที่เน้นองความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

       1.5.3 ภารกิจหลัก ( Key result area) 

             1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และ

สังคมยุคเศรฐกิจฐานความรู้อยู่รว่มในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

             2) วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญา

ไทยและเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

             3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพเพื่อยกมาตราฐานชุมชน สังคม 

             4) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 

       1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

             1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 
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             2) คุณธรรม (Morality) 

             3) เครือขา่ย (Partnership) 

             4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5) วัฒนธรรม(Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทยและความเคารพผู้อาวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

   W (Wisdom&Creativity)           ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

   H (Happiness&Loyalty)            ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

   I (Integration&Collaboration)        บรูณาการและความรว่มมอื 

   P (Professionalism)                     ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty Development 

Goals of Faculty of Humanities and Social Sciences) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อใหไ้ด้รับการยอมรับ คณะฯ มุ่งที่จะผลติบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะ

ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

   เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิซาการ คณะฯ มุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิซาการแก่สังคม 

   เป้าหมายที่ 3 : สรา้งเครือขา่ยมีส่วนรว่มเพื่อการพัฒนา คณะฯ มุ่งที่จะสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มี ส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 
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   เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ คณะฯ มุ่งที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

2.1 นโยบายด้านการวิจยั 

เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุ

เป้าหมายกับแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเป้าประสงคท์ี่จะผลิตผลงานทาง 

วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยซน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ

บริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้

ก าหนดนโยบายด้านการวจิัย ดังนี้ 

  1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สรรหาและรักษา

นักวิจัยที่มีคุณภาพสูง พัฒนาผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในวงการวิซาการ และสร้างความแข็งแกร่งของ

สาขาวิชาที่คณะเปิดสอน 

  2) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย ประเภทวิจัยองคค์วามรู ้วิจัยและพัฒนา วิจัยประยุกต์ วิจัย

ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิจัยด้านการเรียนการสอน และวิจัยด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะฯ 

ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

  3) ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ และบุคลากร ให้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

2.2.1 เพื่อให้ผลงานวิจยัสามารถบูรณาการเขา้กับการจัดการเรียนการสอนและบริการวชิาการ 

  2.2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคใ์หไ้ด้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาตหิรอื

นานาชาติ และน าไปใช้ประโยซน์ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 2.3.1 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี ่2 สรา้งงานวิจยัและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ 

เศรษฐกจิและสังคมอยา่งยั่งยนื 

 2.3.2 เป้าประสงคเ์ชงิยุทธศาสตร ์

1) บุคลากรมีศักยภาพในการรเิร่ิมสรา้งสรรคก์ารวจิัยและนวัตกรรมอยา่งมีประสิทธภิาพ 
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2) ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรา้งสรรค ์มีคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน ได้รับการตีพิมพ ์

เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอดุมศึกษาและนานาชาต ิ

3) วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

4) ผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์ รวมถงึได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 

สิทธิบัตรหรอืทรัพย์สนิทางปญัญา 

2.3.3 ตวัชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 ตัวชี้วัด  ค่าเปา้หมาย 

1) รอ้ยละของผลงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการ

เรียนการสอนและการบริการวิชาการ  

รอ้ยละ 50.00 

2) รอ้ยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์และเผยแพรใ่นระดับชาตหิรอื

นานาชาติตอ่อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

≥ 55.00 

3) รอ้ยละผลงานวิจัย งานนวตักรรมหรอืงาน

สรา้งสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ผลงานวิจยั

หรอืงานสรา้งสรรคท์ั้งหมด 

≥ 70.00 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

ขั้นตอนการจัดท า ระยะเวลาด าเนินการ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ

การด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

สิงหาคม 2564 

2. จัดท า ( ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและ

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-

2569) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

6-10 กันยายน 2564 

3. ปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารดา้นการวจิัย ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสถาบันวิจัย

และพัฒนา (ถ้ามี) 

14-17 กันยายน 2564 

4. จัดท าบันทึกข้อความเสนออนุมัติแผนปฏิบัติการด้าน

การวิจัย และแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2565-2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  ต่ อคณะกรรมการบ ริหาร /อ านวยการ /

20-30 กันยายน 2564 
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ขั้นตอนการจัดท า ระยะเวลาด าเนินการ 

คณะกรรมการสูงสุดของหน่วยงาน และอธิการบดีเพื่อ

พจิารณาเห็นชอบ 

5. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย และแผนปฏิบัติ

การด้านการวิจัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีผ่านการอนุมัติจาก

อธิการบดีให้สถาบันวจิัยและพัฒนา 

30 กันยายน 2564 

6. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ให้

บุคลากรของคณะฯ รับทราบ และด าเนินการตามแผนท่ี

ก าหนดไว้ 

ตุลาคม 2564 

7. ด าเนินตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ติดตามสรุป

รายงานผลการด าเนินงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-

2569) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
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2.5 แผนปฏิบตัิการด้านการวิจัย  

2.5.1 แผนปฏิบัติการดา้นการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

กจิกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

โครงการส่งเสริมการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

1 โครงการ

ส่งเสริมการ

ตีพิมพ์

เผยแพร่

ผลงานวจิัย

ในระดับชาติ

และ

นานาชาติ 

1. เพื่อสง่เสริม

สนับสนุนการสร้าง

ความร่วมมอื

ทางด้านการวิจัยใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2. เพื่อสง่เสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่จาก

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

3. เพื่อเป็นเวทีการ

ประชุมด้านการวจิัย

ร้อยละของ

ผลงานวชิาการ 

วจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 

55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 คณาจารย์ท่ี

มบีทความ 

80,000 - - - - ฝ่ายพัฒนา

งานวจิัย

และบริการ

วชิาการ 
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กจิกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

และวิชาการ รวมท้ัง

นักศกึษาได้น าเสนอ

ผลงานวจิัย เผยแพร่

ผลงานทางด้านวจิัย

และวิชาการสู้

สาธารณชนและ

ชุมชนวชิาการ 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

1 โ ค ร ง ก า ร
ส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนให้ถ่ายทอด
ความรู้จากงานวิจัยให้
เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ
ชุมชนรวมทั้งบูรณา
ก า ร ก า ร ส อ น ด้ ว ย
นวัตกรรมร่ วมสมัย
ตอบสนอง Thailand 
4.0 

จ านวนงานวิจัย 
งานนวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์
หรืองานวิชาการ
ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนา
ผลิตภณัฑ์หรือ
สร้างรายได้ลด
รายจ่าย หรือ
พัฒนา

≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ชุมชน 105,000 - - - - ฝ่ายพัฒนา
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
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กจิกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ประชาชนและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย 

1 โ ค ร ง ก า ร
จั ด ห า แ ห ล่ ง
ทุ น ง า น วิ จั ย
โ ด ย อ า ศั ย
เครือข่าย 

1. คณะมีงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของแหล่งทุน 
2. คณาจารย์/นักวิจัย
ได้รับการสนับสนุน
ผลงานวิจัยจากแหล่ง
ทุ น ภ า ย ใ น ห รื อ
ภายนอก 

เ งิ น ส นั บ ส นุ น
งานวิจัยหรืองาน
สร้ า งสรรค์ต่ อ
อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 
 

≥ 
25,000 

≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000 คณาจารย ์ 50,000 - - - - ฝ่ายพัฒนา
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบ 

1 โครงการ
วารสาร
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

1 .  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ให้
ค ณ า จ า ร ย์ ค ณ ะ
มนุ ษยศาสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์รวมทั้ง
นั ก วิ จั ย ทั่ ว ไ ป ไ ด้
เผยแพร่บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการ

จ านวน
วารสารวิชาการ
ทีไ่ด้รับการ
ยอมรับใน
ระดับชาต ิ

1 1 1 1 1 คณาจารย ์ 130,000 - - - - ฝ่ายพัฒนา
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
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กจิกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2 .  เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่
บ ทค ว า ม วิ จั ย ห รื อ
บทความวิชาการของ
คณาจารย์ตลอดจน
นักวิจัยทั่วไป 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการวจิัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
1 โครงการส่งเสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1. เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนการสร้าง

ความร่วมมอื

ทางด้านการวิจัยใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2. เพื่อสง่เสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่จาก

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

3. เพื่อเป็นเวทีการ

ประชมุดา้นการวจิัย

และวิชาการ รวมท้ัง

นักศกึษาได้น าเสนอ

ร้อยละของ

ผลงานวชิาการ 

วจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 

55.00 คณาจารย์ท่ีมีบทความ
วิจัย 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 80,000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ผลงานวจิัย 

เผยแพร่ผลงาน

ทางด้านวจิัยและ

วชิาการสู้

สาธารณชนและ

ชุมชนวชิาการ 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

1 โครงการส่งเสริมการ
น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ถ่ายทอด
ความรู้จากงานวิจัย
ให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชนรวมทั้งบูรณา
การการสอนด้วย
นวัตกรรมร่วมสมัย
ตอบสนอง Thailand 
4.0 

จ านวนงานวิจัย 
งานนวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์
หรืองานวิชาการที่
น าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์หรือ
สร้างรายได้ลด
รายจ่าย หรือ
พัฒนาประชาชน
และชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

5 ผลงาน ชุมชน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 105,000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย 

1 โครงการจดัหาแหล่ง
ทุนงานวิจัยโดยอาศัย
เครือข่าย 

1. คณะมีงานวิจัยท่ี
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของแหล่งทุน 
2. คณาจารย์/นักวิจัย
ได้รับการสนบัสนุน
ผลงานวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายในหรือ
ภายนอก 

เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคต์่อ
อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 
 

≥ 25,000 คณาจารย์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ 

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและคุณภาพทั้งระบบ 

1 โครงการวารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1. เพื่อส่งเสรมิให้
คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรร์วมทั้ง
นักวิจัยทั่วไปได้
เผยแพร่บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการ
ในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง
กับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

จ านวน
วารสารวิชาการที่
ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาต ิ

1 ผลงาน คณาจารย์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 130,000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อเผยแพร่
บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการของ
คณาจารย์ตลอดจน
นักวิจัยทั่วไป 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้

เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน
เรื่องการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัย เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน า
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย อย่างเป็นระบบ 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 

  1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวจิยั 
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
  2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
  3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนนุทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
  5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยรวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบ
ถึงความส าเร็จหรือความลัมเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วดัแก่หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  3) ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
 
 



19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
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- รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
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- ภาพกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
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- บันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 


