แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (Strategic Plan)
พ.ศ. 2556-2559
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยฝ่ายนโยบายและแผน
ณ วันที่ 25 มกราคม 2556

1

แผนยุทธ์ศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจ ผลิตผลงานวิจัย และรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงนโยบายสาธารณะและประชาชน
ทั่วไป พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติและสากล
เป้าประสงค์
1. เพิ่มปริมาณ
และคุณภาพของ
ผลงานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์

2. มีทีมงานวิจัยที่มี
ประสิทธิผล ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ครอบครัว
พฤติกรรมการทํางาน
พฤติกรรมสุขภาพ การ
วิจัยสถาบัน วิจัย
นโยบาย สาธารณะ
ฯลฯ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ
งบประมาณ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ
กิจกรรม
2556 2557 2558 2559
1. ร้อยละ 50 ของ
1. ส่งเสริมอาจารย์/
1. ร้อยละของ
1.กิจกรรมการพัฒนา
20,000.



อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง
อาจารย์/นักวิจัยที่ จํานวนอาจารย์/นักวิจัย นักวิจัยทุกคนขอทุนวิจัย โจทย์วิจัยของอาจารย์
น้อยปี น้อยปี น้อยปี น้อยปี
ได้รับทุนวิจัย
ทั้งหมดที่ได้รับทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายในและ นักวิจัยบุคลากรและนิสิต
ละ 2 ละ 2 ละ 2 ละ 2
ต่อปี
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อการขอทุนจาก
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
2. ทุนวิจัยเฉลี่ยมากกว่า อย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานทั้งภายในและ
75,000.- บาท ต่อคน
ภายนอกได้อย่างต่อเนื่อง
ต่อปี ทั้งทุนภายในและ
ทุนภายนอก
2. ร้อยละ
1. ร้อยละ 20 ของ 1. มีการบริหารงานวิจัย 2.กิจกรรมติดตามการนํา
120,000




อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง
ผลงานวิจัยที่
ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ ที่มีประสิทธิภาพ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
น้อยปี น้อยปี น้อยปี น้อยปี
นําไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ละ 1 ละ 1 ละ 1 ละ 1
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
1.ร้อยละของ
120,000.1. ร้อยละ 50 ของ 1. สร้างทีมงานวิจัยด้วย 3.กิจกรรมจัดตั้งทีมวิจัย




อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง
อาจารย์/นักวิจัย จํานวนอาจารย์และ
ความร่วมมือกับ
และประชุมทีมวิจัยในทุก
น้อยปี น้อยปี น้อยปี น้อยปี
ทํางานวิจัยเป็นทีม นักวิจัยทั้งหมด
นักวิจัยไทยภายในและ ด้านเพื่อดําเนินการวิจัย
ละ 2 ละ 2 ละ 2 ละ 2
ภายนอกสถาบันฯและ ร่วมกับผู้รับประโยชน์จาก
ทีม
ทีม
ทีม
ทีม
นักวิจัยต่าง ประเทศเพื่อ การวิจัยด้านต่าง ๆ และ
ผลิตผลงานวิจัยระดับ
ติดตามผลดําเนินการวิจัย
สถาบัน ระดับชาติและ เป็นทีม
สากลระดับชาติและสากล

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

แผนปฏิบัติการ
มศว
SAP 22
SAP 26

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยและ
ผู้วิจัย

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยและ
นิสิตสถาบัน ฯ

SAP 19
SAP 28

2
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

2. ร้อยละของ
รายงานการวิจัย
หรือบทความวิจัย
ที่ทําสําเร็จภายใน
เวลาที่กําหนด

2.ร้อยละ 100 ของ
รายงานการวิจัยหรือ
บทความวิจัยที่ทํา
สําเร็จภายในเวลาที่
กําหนด

2. สนับสนุนทุนวิจัย
สําหรับการทําวิจัยเป็น
ทีม

แผนงาน / โครงการ
งบประมาณ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ
กิจกรรม
2556 2557 2558 2559
4.กิจกรรมกิจกรรม
32,000.



อย่
าง
อย่
า
ง
อย่
า
ง
อย่
า
ง
รายงานความก้าวหน้าการ
น้อยปี น้อยปี น้อยปี น้อยปี
ทําวิจัยของอาจารย์และ
ละ 1 ละ 1 ละ 1 ละ 1
นักวิจัยเพื่ออาจารย์และ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
นักวิจัยขอทุนอย่าง
ต่อเนื่อง
5.สนับสนุนนิสิตช่วยทีม
120,000




อย่าง
อย่าง
อย่าง
อย่าง
งานวิจัย (RA)
น้อยปี
ละ 3
โครง
การ
วิจัย

3 มีระบบการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง
ได้ทั้งในระดับชุมชน
สังคม และสากล

1. ร้อยละ
บทความวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสาร SCOPUS
/Pubmed/ISI และ
สากล

1.ผลงานวิจัยทั้งหมดที่ 1. สนับสนุนทุนตีพิมพ์
ได้รับการตีพิมพ์
ในฐานสากล
วารสารอย่างน้อย 1
บทความ

2. จํานวนบทความ
ทั่วไปหรือเอกสาร
เผยแพร่สําหรับ
ประชาชนทั่วไปที่มา
จากการเรียบเรียง

2.บทความทั่วไปหรือ
เอกสารเผยแพร่สู่
ประชาชนทั่วไป
อย่างน้อย

6. สนับสนุนทุนตีพิมพ์ใน
วารสารฐาน
SCOPUS/Pubmed/ISI
7. สนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัย ใน
ต่างประเทศ

2. สร้างระบบสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
นําสู่การปฏิบัติโดยผ่าน
สื่อต่าง ๆ ให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้

8. โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลบทความวิจัย
ของคณาจารย์และนักวิจัย

80,000.-

น้อยปี
ละ 3
โครง
การ
วิจัย

น้อยปี
ละ 3
โครง
การ
วิจัย

น้อยปี
ละ 3
โครง
การ
วิจัย

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

แผนปฏิบัติการ
มศว
SAP 19

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย



 คณะกรรมการ

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย ฝ่ายวิจัยและ
1
1
1
1 นิสิตสถาบัน ฯ
เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง

720,000









80,000









คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยและ
นิสิตสถาบัน ฯ

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยและ
นิสิตสถาบัน ฯ

SAP 20

3
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์
ผลงานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์
3. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ

เป้าหมาย

3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการอยู่ในระดับ
มากไม่น้อยกว่า 70%

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
9.โครงการจัดทําบทความ
หรืออกสารเผยแพร่
สําหรับบุคคลทั่วไปด้วย
การรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์สังเคราะห์
ผลงานวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์

งบประมาณ
300,000
(ปี 2556ใช้
งบประมาณ
เงินรายได้
มศว 2556
จํานวน
300,000.-)

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559
คณะกรรมการ


1
2
ฝ่ายวิจัยและ
เรื่อง
เรื่อง
นิสิตสถาบัน ฯ

แผนปฏิบัติการ
มศว
RAP 5

รวมทั้งสิ้น 1,292,000

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

1

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ
พันธกิจ: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.บัณฑิต
สาขาวิชาการ
วิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
มีคุณธรรมและ
คุณภาพแข่งขัน
ได้ในระดับสากล

1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่ส่งเสริม
และพัฒนาการใช้
ภาษา การถ่ายทอด
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจาก
รายวิชาทั้งหมดที่มี
การเรียนการสอนใน
ปีการศึกษา
1.2 ค่าเฉลี่ยคะแนน
การประเมินด้าน
ทักษะการสื่อสารของ
บัณฑิตที่จบการศึกษา
จากนายจ้าง
1.3 ร้อยละของนิสิต
ที่นําเสนอผลงานวิจัย
ในเวทีนานาชาติจาก
นิสิตทั้งหมดที่
นําเสนอผลงานวิจัย

1.1 ร้อยละ 80
ขึ้นไป

1.2 ไม่ต่ํากว่า
3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

1.3 ร้อยละ 10
ขึ้นไป

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ
งบประมาณ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ
กิจกรรม
2556
2557
2558
2559




1.1 พัฒนาศักยภาพ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 1,280,000
ร้
อ
ยละ
80
ร้
อ
ยละ
80
ร้
อ
ยละ
80
ร้
อ
ยละ
80
นิสิตด้านการใช้
1.1 กิจกรรมพัฒนา
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ภาษา การถ่ายทอด ศักยภาพทางวิชาการของนิสิต
และการใช้
1.2 กิจกรรมสนับสนุนการ
เทคโนโลยี
จัดการประชุมสัมมนาทาง
สารสนเทศ ที่
วิชาการของนิสิต
เหมาะสมกับกลุ่ม
1.3 กิจกรรมพัฒนา
บุคคลต่างๆ ทั้งในวง ศักยภาพการใช้ภาษาและการ
วิชาการ วิชาชีพ
สื่อสารของนิสติ
และบุคคลทั่วไป
1.4 ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ
ไม่ต่ํา
ไม่ต่ํา
ไม่ต่ํา
ไม่ต่ํา
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
3.51
3.51
3.51
3.51
1.5 กิจกรรมส่งเสริมการ
1.2 สร้างกลไก
สนับสนุนการ
นําเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัย
นําเสนอและตีพิมพ์ ในเวทีนานาชาติ
ผลงานวิจัยของนิสิต
ในระดับสากล


ร้อยละ
10


ร้อยละ
10


ร้อยละ
10


ร้อยละ
10

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
คณะกรรมการ

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
คณะกรรมการ

แผนปฏิบัติการ
มศว
SAP 2

RAP 1

2
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.4 ร้อยละของ
บทความวิจัยของ
นิสิตที่ตีพิมพ์ใน
วารสารต่างประเทศ
จากบทความวิจยั
ทั้งหมดของนิสิตที่
ตีพิมพ์
1.5 จํานวนโครงการ
ที่นิสิตนําองค์ความรู้
จากการวิจัยไปสูก่ าร
ปฏิบัติที่สร้าง
ประโยชน์แก่สังคม

1.4 ร้อยละ 10
ขึ้นไป

กลยุทธ์

1.5 มี 1
1.3 ส่งเสริมให้นิสิต
โครงการขึ้นไปใน นําองค์ความรู้จาก
การวิจัยไปสูก่ าร
แต่ละปี
ปฏิบัติที่สร้าง
ประโยชน์แก่สังคม

1.6 ร้อยละของราย 1.6 ร้อยละ 90
วิชาที่มีการถ่ายทอด ขึ้นไป
คุณธรรมและ
จรรยาบรรณแก่นิสิต
จากรายวิชาทั้งหมด
ที่มีการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559

ผู้รับผิดชอบ

1.6 กิจกรรมสนับสนุน
ส่งเสริมให้นิสิตนําองค์ความรู้
จากการวิจัยไปสูก่ ารปฏิบัติที่
สร้างประโยชน์แก่สังคม




 รองผู้อํานวยการ
1
1
1
1
ฝ่ายวิชาการและ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ คณะกรรมการ

1.7. กิจกรรมส่งเสริม
1.4 มีระบบการ
ถ่ายทอดคุณธรรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
และจรรยาบรรณแก่ นิสติ
นิสิต





คณะกรรมการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บริหารหลักสูตร
90 ขึ้นไป 90 ขึ้นไป 90 ขึ้นไป 90 ขึ้นไป

แผนปฏิบัติการ
มศว

RAP 1

3
เป้าประสงค์
2.หลักสูตรมี
ระบบและกลไก
การบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2.1 ร้อยละของตัว 2.1 ร้อยละ 80
บ่งชี้ผลการ
ขึ้นไป
ดําเนินงานของ
หลักสูตรที่บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด
ไว้ในแต่ละปีจากตัว
บ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด
2.2 ร้อยละของราย 2.2 ร้อยละ 100
วิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
จากทุกรายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการ
สอน

2.3 ร้อยละของนิสิต
ที่สําเร็จก่อนเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร
จากนิสิตทั้งหมดใน
แต่ละรุ่น

2.3 ร้อยละ 30
ของนิสิตแต่ละรุ่น
ที่จบการศึกษา
ภายใน 4 ปี และ
ร้อยละ 80 จบการ
ศึกษาภายใน 5 ปี

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ
งบประมาณ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
2556
2557
2558
2559



 คณะกรรมการ
2. โครงการส่งเสริมประสิทธิ ภาพ 120,000
2.1 พัฒนาระบบ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บริหารหลักสูตร
และกลไกการ
การดําเนินงานบริหารหลักสูตร
80 ขึ้นไป 80 ขึ้นไป 80 ขึ้นไป 80 ขึ้นไป
บริหารงานหลักสูตร 2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบ
ทุก
ทุก
ทุก
ทุก
ให้มีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานหลักสูตร
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
3. โครงการจ้างนิสิตช่วยงาน

120,000

2.2 ส่งเสริมให้มีการ 2. โครงการส่งเสริม
จัดการเรียนการ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สอนที่เน้นผู้เรียน
บริหารหลักสูตร
เป็นสําคัญ
2.2 กิจกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
2.3 กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
2.3 สร้างกลไก
4. โครงการเร่งรัดและติดตาม
ส่งเสริมให้นิสิต
การทําปริญญานิพนธ์ของนิสิต
สําเร็จการ ศึกษาเร็ว
กว่าที่หลักสูตร
กําหนด




ร้อยละ
100

320,000








ร้อยละ
100


ร้อยละ
100


ร้อยละ
100

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการและ
คณะกรรมการ
รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
คณะกรรมการ

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
คณะกรรมการ




รองผู้อํานวยการ
-ร้อยละ
-ร้อยละ -ร้อยละ
ร้อยละ ฝ่ายวิชาการ และ
50 ของ
50 ของ
50 ของ 50 ของ
คณะกรรมการ
นิสิตแรก นิสิตแรก นิสิตแรก
นิสิต
เข้า ปี 52 เข้า ปี 53 เข้า ปี 54
แรกเข้า
-ร้อยละ
-ร้อยละ
-ร้อยละ
ปี 55
30 ของ
30 ของ
30 ของ

ร้อยละ
100


ร้อยละ
100


ร้อยละ
100

นิสิตแรก
เข้า ปี 53

นิสิตแรก
เข้า ปี 54

นิสิตแรก
เข้า ปี 55


ร้อยละ
100

แผนปฏิบัติการ
มศว
SAP 11

SAP 2

RAP 1

SAP 11

4
เป้าประสงค์
3.คุณภาพทาง
วิชาการของ
อาจารย์มีความ
สอดคล้องกับ
การเปลี่ยน
แปลงของสังคม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3.1 จํานวนอาจารย์ 3.1 อาจารย์ทุก
ที่เข้าร่วมอบรม
คนในหลักสูตร
สัมมนา ศึกษาดูงาน
และนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ

3.2ร้อยละของอาจารย์ 3.2 ร้อยละ10
ที่อยู่ระหว่างการขอ
เลื่อนตําแหน่งทาง
วิชาการจากจํานวน
อาจารย์ทั้งหมด
3.3 ร้อยละของ
3.3 ร้อยละ 100
บทความที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ
ชาติหรือระดับสากล
จากบทความทั้งหมด

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ
งบประมาณ
กิจกรรม
3.1 สนับสนุนการ 5. โครงการพัฒนาคุณภาพ
320,000
พัฒนาอาจารย์ให้มี อาจารย์
การเข้าร่วมอบรม
5.1 กิจกรรมพัฒนาแผน
สัมมนา ศึกษาดูงาน บริหารและพัฒนาอาจารย์
และนําเสนอผลงาน
5.2 กิจกรรมพัฒนา
ทางวิชาการทั้งใน
อาจารย์ตามแผนบริหารและ
และต่างประเทศ
พัฒนาอาจารย์
5.3 กิจกรรมเพื่อพัฒนา งบดําเนินการ
อาจารย์และบุคลากรให้เข้าใจ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
5.4 โครงการเสริมสร้าง
อาจารย์ต้นแบบ
6. โครงการศึกษาดูงานทาง
วิชาการในต่างประเทศของ
อาจารย์
5. โครงการพัฒนาคุณภาพ
3.2 ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้อาจารย์
ทางวิชาการของอาจารย์
ผลิตผลงานทาง
5.5 กิจกรรมส่งเสริมการ
วิชาการเพื่อเข้าสู่
ขอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ
ตําแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์

1,665,300

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559




ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
คณะกรรมการ


ทุกคน


ทุกคน


ทุกคน


ทุกคน


ทุกคน


ทุกคน







มี
โครงการ

มี
โครงการ

มี
โครงการ








ร้อยละ
10


ร้อยละ
10


ร้อยละ
10

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
คณะกรรมการ

รองผู้อํานวยการ
ทุกคน ฝ่ายวิชาการ และ
คณะกรรมการ

รองผู้อํานวยการ
มี
ฝ่ายวิชาการ และ
โครงการ
คณะกรรมการ

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
คณะกรรมการ

รองผู้อํานวยการ
ร้อยละ ฝ่ายวิชาการ และ
10
คณะกรรมการ


ร้อยละ
100


ร้อยละ
100


ร้อยละ
100


ร้อยละ
100


ทุกคน

แผนปฏิบัติการ
มศว
RAP 13

SAP 17

SAP 40

RAP 21

5
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ตัวชี้วัด

3.4 ร้อยละของ
ผลงานทางวิชการ
ของอาจารย์ที่พัฒนา
จากองค์ความรู้จาก
การวิจัยและการ
เรียนการสอนจาก
ผลงานทางวิชาการ
ทั้งหมด
4.มีความเพียงพอ 4.1 คะแนนเฉลี่ย
ของปัจจัยเอื้อ ความพึงพอใจของ
ด้านทรัพยากร นิสิตต่อฐานข้อมูล
และการบริหาร ทางวิชาการและการ
จัดการที่ดีต่อการ วิจัย
เพิ่มคุณภาพการ
สอนและการ
4.2 จํานวนโครงการ
เรียนรู้ของ
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

4.2 คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของนิสิตต่อ
ระบบห้องสมุด
อิเลคทรอนิกส์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอน

เป้าหมาย

กลยุทธ์

3.4 ร้อยละ 80

3.3 ส่งเสริมให้
คณาจารย์
สร้างสรรค์งานทาง
วิชาการที่เกิด
ประโยชน์แก่สังคม
โดยใช้องค์ความรู้
จากการวิจัยและ
การเรียนการสอน
4.1 พัฒนาฐาน
ข้อมูล ทางวิชาการ
ให้มีความทันสมัย

4.1 คะแนน
เฉลี่ย 3.51 ขึ้น
ไปจากคะแนน
เต็ม 5

4.2 มีโครงการ
จัดทําวารสาร 3
โครงการ/ปี

4.2 คะแนน
เฉลี่ย 3.51 ขึ้น
ไปจากคะแนน
เต็ม 5

4.2 พัฒนาระบบ
ห้องสมุด
อิเลคทรอนิกส์เพื่อ
ใช้ในการเรียนการ
สอน

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
5. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการของอาจารย์
5.6 กิจกรรมการผลิต
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์

7. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
7.1 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
8. โครงการจัดทําวารสาร
พฤติกรรมศาสตร์
9. โครงการจัดทําวารสาร
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
10. โครงการจัดทําวารสาร
International of
Behavioral Science
7.2 กิจกรรมพัฒนาระบบ
ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์
(E-book)

งบประมาณ

80,000

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559




ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
80
80
80


ไม่ต่ํา
กว่า
3.51


ไม่ต่ํา
กว่า
3.51


ไม่ต่ํา
กว่า
3.51


ไม่ต่ํา
กว่า
3.51

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ
มศว

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
คณะกรรมการ

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
คณะกรรมการ

RAP 3

320,000









กองบรรณาธิการ
วารสารJBS

SAP 33

160,000









กองบรรณาธิการ
วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา

SAP 33

200,000









กองบรรณาธิการ
IJBS

SAP 33

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
คณะกรรมการ

RAP 3


ไม่ต่ํา
กว่า
3.51


ไม่ต่ํา
กว่า
3.51


ไม่ต่ํา
กว่า
3.51


ไม่ต่ํา
กว่า
3.51

6
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ตัวชี้วัด

5.มีความ
เข้มแข็งของ
เครือข่ายทาง
วิชาการทั้ง
ภายในและ
ระหว่างประเทศ

5.1 จํานวน
กิจกรรม/การวิจัย/
การเรียนการสอนที่
เป็นความร่วมมือ
ระหว่างศิษย์เก่ากับ
คณาจารย์ของ
สถาบันฯ ที่จัดขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี
5.2 ร้อยละของศิษย์
เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรม/
การวิจัย/การเรียนการ
สอนที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่างศิษย์
เก่ากับคณาจารย์ของ
สถาบันฯ จากจํานวน
ศิษย์เก่าทั้งหมดที่เชิญ
เข้าร่วม
5.3 จํานวนกิจกรรม/
การวิจัย/การเรียนการ
สอนที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย/ภายนอก
มหาวิทยาลัย/ระหว่าง
ประเทศกับคณาจารย์
ของสถาบันฯ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
5.1 อย่างน้อย 1 5.1 สร้างเครือข่าย 11. โครงการส่งเสริมความ
ความร่วมมือด้านการ เข้มแข็งของเครือข่ายทาง
โครงการ
วิจัยและการเรียน
วิชาการ
การสอนระหว่าง
11.1 กิจกรรมการจัด
คณาจารย์ของ
สัมมนาทางวิชาการที่ศิษย์เก่า
สถาบันกับศิษย์เก่า และบุคลากรภายนอกมีส่วน
ร่วม

งบประมาณ
440,000

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2556
2557
2558
2559


 รองผู้อํานวยการ

1
1
1
1
ฝ่ายวิชาการ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ คณะกรรมการ
และนักวิชาการ
ศึกษา


ร้อยละ
80


ร้อยละ
80

แผนปฏิบัติการ
มศว
SAP 45

5.2 ร้อยละ 80
ขึ้นไป

11.2 กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนที่ศิษย์เก่าและ
บุคลากรภายนอกมีส่วนร่วม


ร้อยละ
80

 รองผู้อํานวยการ
ร้อยละ
ฝ่ายวิชาการ และ
80
คณะกรรมการ

SAP 45

5.3 อย่างน้อย 1 5.2 สนับสนุนความ
โครงการต่อ 1 ปี ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณาจารย์
ของสถาบันฯและ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
ภายนอก
มหาวิทยาลัย และ
ระหว่างประเทศ

11.3 กิจกรรมส่งเสริมการทํา
วิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์
ของสถาบันฯ กับศิษย์เก่าและ
บุคลากรภายนอก




 รองผู้อํานวยการ
1
1
1
1
ฝ่ายวิชาการ และ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ คณะกรรมการ

SAP 45

7
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5.4 ร้อยละ 80
5.4 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ ขึ้นไป
การวิจัย/การเรียนการ
สอนที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย/ภายนอก
มหาวิทยาลัย/ระหว่าง
ประเทศกับคณาจารย์
ของสถาบันฯ

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
11.4 กิจกรรมสังสรรค์เพื่อ
สานสายสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
เก่ากับสถาบันฯ

งบประมาณ

11.5 กิจกรรมพัฒนาระบบ
โครงสร้างและแผนงานบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า
และบุคลากร

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559




ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
80
80
80

ร้อยละ
80


ร้อยละ
80


ร้อยละ
80

ผู้รับผิดชอบ

 รองผู้อํานวยการ
ร้อยละ ฝ่ายวิชาการ และ
80 คณะกรรมการ

แผนปฏิบัติการ
มศว
SAP 45

SAP 45

รวม 5,025,300

โดย อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

1

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3: สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
พันธกิจ: ให้บริการวิชาการต่อชุมชนโดยบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาของชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
1. มีการ
มีระบบและ
มีระบบและกลไกใน 1.สร้างและพัฒนาระบบ 1. ตั้งคณะกรรมการด้านการ
กลไกการทํางาน การทํางาน
และกลไกในการทํางาน บริการวิชาการและติดตาม
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
การทํางานของคณะกรรม
เพื่อตอบ สนอง
การอย่างต่อเนื่อง
ความต้องการ
2. โครงการบริการวิชาการ
2. ส่งเสริมให้มีการ
ของสังคมและ จํานวนโครงการ -มีจํานวน 1
บริการทาง
บริการทางวิชาการแก่ แก่ชุมชนในพื้นที่ให้บริการ
โครงการต่อปี
ปัญหาสังคม
วิชาการแก่สังคม -ร้อยละ 80 ของ
สังคมโดยอาจารย์และ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
นิสิตมีส่วนร่วม
นครนายก และสระแก้ว
โครงการที่มีนิสิต
และอาจารย์ร่วม
โครงการ
2. มีการบูรณา มีระบบและ
มีระบบและกลไกใน 1. สร้างระบบและกลไก 3. ตั้งคณะกรรมการ
การงานบริการ กลไกในการ
การทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบและติดตามการ
ทางวิชาการแก่ ทํางาน
ทํางานของคณะกรรมการ
สังคมกับงาน
อย่างต่อเนื่อง
การเรียนการ
สอนและการ
-จํานวนกิจกรรม ร้อยละ 30 ของ
2. กําหนดให้มีรายวิชาที่ 4. โครงการบริการวิเคราะห์
วิจัย (3 งาน)
ที่บูรณาการการ กิจกรรมที่มีการ
อาจารย์และนิสิตเป็น
และแปลผลประจําปี
บริการวิชาการ บูรณาการ 2-3 งาน ส่วนหนึ่งของการให้
แก่สังคมกับการ เข้าด้วยกัน
บริการวิชาการ

งบ
ประมาณ
40,000

งบประมาณ
ของ บก.

-

-

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ
มศว
2556 2557 2558 2559
√
√
√
√ -ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนิสิต
-ผู้ช่วยฝ่ายประกันคุณภาพ
-คณะทํางานด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม
-ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนิสิต
-ผู้ช่วยฝ่ายประกันคุณภาพ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ -คณะทํางานด้านบริการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ วิชาการแก่สังคม
√
1

√
1

√
1

√
1

80

80

80

80

√

√

√

√

√
√
√
√
2
2
2
2
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
30
30
30
30

SAP 36

-ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนิสิต
-ผู้ช่วยฝ่ายประกันคุณภาพ
-คณะทํางานด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม
-ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนิสิต
-ผู้ช่วยฝ่ายประกันคุณภาพ
-คณะทํางานด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม

SAP 32

2
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
เรียนการสอน
-จํานวนกิจกรรมที่
บูรณาการครบ 3
ด้าน

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
5. โครงการบูรณาการการ
บริการกับการเรียนการสอน
เช่น โครงการสัมมนาเทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
(วป 711-712) หรือ
โครงการสัมมนาการบริหาร
โครงการให้ประสบความ
สําเร็จ (วป 791) หรือ
โครงการสัมมนาการวิจัยเชิง
คุณภาพ (วป 802)
-กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียนที่พึงประสงค์โดยใช้
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมมนุษย์เป็นฐาน

งบ
ประมาณ

รวมทั้งสิน้

320,000.-

-

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ
มศว
2556 2557 2558 2559
SAP 23
√
√
√
√ -ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนิสิต
1
1
1
1 -ผูช้ ่วยฝ่ายประกันคุณภาพ
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ -คณะทํางานด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม

280,000

โดย อาจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนิสิต

1

แผนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (พ.ศ. 2556-2559) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
พันธกิจ สืบสานและบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

1. สืบสานการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและประเพณี
อันดีงาม

1. จํานวนโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันดีงาม
2. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
3. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
4. จํานวนโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันดีงาม
5. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
6. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

1. มีจํานวนโครงการ
อย่างน้อยปีละ 3
โครงการ
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
3. ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
4. มีจํานวนโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1
โครงการ
5. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
6. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
1. มีจํานวนโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1
โครงการ
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 70 ขึ้นไป

1. สนับสนุนให้มีการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันดีงามแก่
นิสิตผ่านกระบวนการ
เรียนรู้

2. บูรณาการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยเข้ากับการ
วิจัย การจัดการ

1. จํานวนโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันดีงาม
2. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

แผนงาน / โครงการ
งบประมาณ
กิจกรรม
1. โครงการสืบสานการทํานุ 80,000.บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย เช่น พิธีไหว้ครู
วันขึ้นปีใหม่ ทอดผ้าป่า งาน
แสดงมุทิตาจิต เป็นต้น

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
2556

2557

2558

2559

√

√

√

√

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ
มศว

ฝ่ายกิจการ
พิเศษและฝ่าย
กิจการนิสิต
และประธาน
นิสิตทุกรุ่น

SAP 37

RAP 8

2.ปลูกฝังค่านิยมรัก
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันดีงามผ่าน
กระบวนการทํางานของ
บุคลากรและการเรียนรู้
ของนิสิต

2.กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมรัก
ศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน
ที่เป็นวิถีชีวิตที่มีคุณค่าของ
ไทย เช่นการแต่งกายด้วยผ้า
ไทย การเลือกใช้ภาชนะที่
เป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่น
กระทงใบตอง เป็นต้น

60,000.-

√

√

√

√

ฝ่ายกิจการ
พิเศษและฝ่าย
กิจการนิสิต
และประธาน
นิสิตทุกรุ่น

3. สนับสนุนให้มีการ
นําเอาผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

3. โครงการใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจัยในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
เช่น การติดตามวิเคราะห์

60,000.-

√

√

√

√

ฝ่ายกิจการ
พิเศษและฝ่าย
กิจการนิสิต
และประธาน
นิสิตทุกรุ่น

2
เป้าประสงค์
เรียนการสอน
และการบริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

3. ระดับความพึงพอใจ 3. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ฯ
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
4. จํานวนกิจกรรมที่มี 4. มีจํานวนกิจกรรม
การทํางานร่วมกัน
อย่างน้อยปีละ 1
ระหว่างสถาบันวิจัย
โครงการ
พฤติกรรมศาสตร์กับ
หน่วยงานและบุคคลใน
พื้นที่บริการเพื่อให้เกิด
การบูรณาการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยเข้า
กับการวิจัย การจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ
5. จํานวนโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมผ่าน
เสียงตามสายของ
มหาวิทยาลัย
6. จํานวนครั้งการทํา
แผ่นพับหรือโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลการดําเนินโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

5. มีโครงการ อย่าง
น้อยปีละ 1 โครงการ

4. จัดให้มีการทํางาน
ร่วมกันระหว่าง
สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์กับหน่วยงานและ
บุคคลในพื้นที่บริการ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยเข้ากับการวิจัย การ
จัดการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ

5.สนับสนุนให้มีเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์หน่วยงานภายใน
6. มีการจัดทําแผ่นพับฯ และในพื้นที่บริการเพื่อ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงาน

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
สถานการณ์ในแต่ละเทศกาล
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
การส่งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยในพื้นที่
บริการ
4. กิจกรรมการนําผล
การศึกษาภาคสนามจาก
รายวิชา วป 703 การวิจัย
เชิงคุณภาพในด้านที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม
ไทยในชุมชนไปใช้ประโยชน์
ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยในพื้นที่
บริการ
5. โครงการความร่วมมือกับ
โรงเรียนทิวไผ่งาม
6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนิน
โครงการใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจัยในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่าน
เสียงตามสายของ
มหาวิทยาลัยและการจัดทํา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์

งบประมาณ

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
2556

60,000.-

√

-

√

40,000.-

√

2557

2558

2559

√

√

√

√

√

√

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ
มศว

ฝ่ายกิจการ
พิเศษและฝ่าย
กิจการนิสิต
และประธาน
นิสิตทุกรุ่น

RAP 12

คณะ
กรรมการฯ
ฝ่ายกิจการ
พิเศษและฝ่าย
กิจการนิสิต
และประธาน
นิสิตทุกรุ่น

RAP 11
SAP 33

3
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ตัวชี้วัด

3.พัฒนา
สุนทรียภาพใน
ด้านศิลป
วัฒนธรรม

1. จํานวนโครงการ
พัฒนาสุนทรียภาพใน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

เป้าหมาย
1. มีโครงการ อย่าง
น้อยปีละ 1 โครงการ
2. มีระดับความพึง
พอใจ ไม่ต่ํากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

แผนงาน / โครงการ
งบประมาณ
กิจกรรม
80,000.6.ส่งเสริมให้มีการจัดพื้นที่ 7. โครงการพัฒนา
พัฒนาสุนทรียภาพใน
สุนทรียภาพประกอบด้วย
หน่วยงาน
กิจกรรมย่อยได้แก่ 5 ส ปีละ
2 ครั้ง จัดพื้นที่เผยแพร่
วัฒนธรรม เช่นเปิดเพลงไทย
ทุกเช้าที่โถงชั้น 1 เปิดเทป
ธรรมะในวันพระ เปิดเทป
วันสําคัญทางศาสนาต่างๆ
และเปิดเพลงมาร์ชสถาบันฯ
รวมทั้งสิน้ 380,000 .กลยุทธ์

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
2556

√

2557

2558

2559

√

√

√

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายกิจากรพิ
เศษและฝ่าย
กิจการนิสิต
และประธาน
นิสิตทุกรุ่น

แผนปฏิบัติการ
มศว

SAP 37

โดย อาจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

1

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
พันธกิจ บริหารงานอย่างมีเป้าหมายและสัมฤทธิผล โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

1. มีระบบและ
กลไกการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ

1. มีการจัดกิจกรรม
การทําแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี
2.ร้อยละของ
บุคลากรของ
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ที่
เข้าร่วมกิจกรรม

1 มีแผนยุทธศาสตร์ 1.พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงาน
4 ปี
ของบุคลากรสนับสนุน
วิชาการฝ่ายต่างๆโดย
2. บุคลากรของ
ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามี
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ที่ ส่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80

3. มีกิจกรรมการจัด
ทําแผนในงานต่างๆ
4. ร้อยละของ
บุคลากรของ
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ที่
เข้าร่วมกิจกรรม

3. มีแผนกลยุทธ์เพื่อ
การพัฒนาการ
บริหารงานต่างๆ
4. บุคลากรของ
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ าร
มศว

1 จัดทําแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติกาประจําปี
วิเคราะห์ความสอดคล้อง
และการปรับแผน ของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ (แผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี
แผนปฏิบัติการประจําปี
2.จัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อ
การพัฒนาการบริหารงาน
ฝ่ายต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ

274,630

√
124,630

√
50,000

√
50,000

√
50,000

-รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนและ
บริหาร
-ฝ่ายนโยบายและ
แผน
-สุพรรณนา
หนูรักษ์

RAP 13

48,000

√
12,000

√
12,000

√
12,000

√
12,000

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนและ
บริหาร

RAP 13

2
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5. จํานวนครั้งของ
การติดตามและ
ประเมินผล
ปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี

5. มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี 2
ครั้ง (2 ปี และ 4 ปี)

6. มีการติดตาม
ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ปีละ 1 ครั้ง
7. จํานวนครั้งของ 7. มีการประเมินผล
การประเมินผลการ การบริหารงานของ
บริหาร
สถาบันฯ ปีละ 1
ครั้ง
8. ระดับคะแนนผล 8. ระดับคะแนนผล
การบริหารงาน
การบริหารงานสูง
กว่า 3.50 จาก 5
คะแนน
9. กิจกรรมการ
9. มีกิจกรรมครบ
ประกันคุณภาพ
กระบวนการ PDCA
10. ผลการประเมิน 10. ไม่ต่ํากว่า 3.51
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
6. จํานวนครั้งของ
การติดตามและ
ประเมินผลงานตาม
แผนปฏิบัติการ

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัตกิ าร
มศว
2556
2557
2558
2559
√
√
√
√
-รองผู้อํานวยการ
RAP 13
10,000
10,000 10,000
10,000 ฝ่ายแผนและบริหาร

3. ติดตามและประเมินผล
ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
ให้มีประสิทธิภาพ

40,000

4. การบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

20,000

√
5,000

√
5,000

√
5,000

√
5,000

5.โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

160,000

√
40,000

√
40,000

√
40,000

√
-รองผู้อํานวยการ
40,000 ฝ่ายแผนและบริหาร

-ฝ่ายนโยบายและ
แผน
-จุฑารัตน์
กิตติเขมากร
-รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนและบริหาร
-สุพรรณา หนูรักษ์

-คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
-กรรณิการ์
ศรีเกตุ

RAP 14

SAP 40

3
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2. บุคลากรฝ่าย
สนับสนุน
วิชาการเป็นผู้มี
ศักยภาพการ
ทํางาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

11. กิจกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

11. มีกิจกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้าน
และมีกิจกรรมครบ
กระบวนการ PDCA

1. ร้อยละของการรับ
รู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร

1. บุคลากรมีการ
รับรู้ความสามารถใน
การทํางานของ
ตนเองมากกว่าร้อย
ละ 70

2. ร้อยละของ
บุคลากรฝ่าย
สนับสนุนวิชาการที่
เข้าร่วมโครงการ
3.ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์

2. บุคลากรฝ่าย
สนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ70
3. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

1.เสริมสร้างความรู้
กระบวนการทํางาน
ขวัญและกําลังใจใน
การทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการฝ่ายต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพ

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ

6.โครงการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง

20,000

120,000
7. โครงการจัดการความรู้
ในการทํางานของสาย
สนับสนุนทางวิชาการ
- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การทํางานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
- เสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยว
กับงาน
- เสริมทักษะความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสาร
8. ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการภายในสํานักงาน
เตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
9. ศึกษาดูงานภายใน
ประเทศ: ก้าวแห่งการ
พัฒนา ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน

713,700

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
√
√
√
√
5,000
5,000
5,000
5,000

√
30,000

√
178,425

√
30,000

√
30,000

√
√
178,425 178,425

ผู้รับผิดชอบ

-รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนและบริหาร
- คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
-กรรณิการ์
ศรีเกตุ
√
-รองผู้อํานวยการ
30,000 ฝ่ายแผนและบริหาร
-วนิดา ธรรมเกษร

√
-รองผู้อํานวยการ
178,425 ฝ่ายแผนและบริหาร

-ศิรินันท์ แสงสิงห์
480,000

√
120,000

√
√
120,000 120,000

√
-รองผู้อํานวยการ
120,000 ฝ่ายแผนและบริหาร

-ศิรินันท์ แสงสิงห์

แผนปฏิบัตกิ าร
มศว

RAP 23
RAP 24

RAP 24

4
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

4. ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
5. ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้ให้บริการ

4.ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจมากกว่า
ร้อยละ 70
5. ผู้ให้บริการมี
ความพึงพอใจต่อ
การบริการมากกว่า
ร้อยละ 70
6.ร้อยละ 70 ของ
งานฝ่ายต่างๆที่ทํา
คู่มือ

6.ร้อยละของงาน
ฝ่ายต่างๆที่ทําคู่มือ

7.ร้อยละของการ
รับรู้เกี่ยวกับการ
ออกนอกระบบของ
ผู้ร่วมโครงการ
8. จํานวนผลงาน
เพื่อขอตําแหน่งใน
สายงาน (งานวิจยั /
คู่มือการปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งงาน)
9. ร้อยละของบุคล
กรที่ทํากิจกรรมที่
เป็นจิตสาธารณะ

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม

10. โครงการกระบวนการ
ทํางานเชิงรุก
- การให้บริการเชิงรุก
แก่ผู้มาใช้บริการ
- จัดทําคู่มือวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work
Instruction) ในหน้าที่ของ
ฝ่ายต่างๆ
- พัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการกิจกรรม/
โครงการ
7.ร้อยละ 80 ของ
-การเตรียมความพร้อม
การรับรู้เกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับการทํางานเพื่อ
ออกนอกระบบ
รองรับการออกนอกระบบ
ราชการ
8. มีผลงาน เช่น
2. ส่งเสริมบุคลากร
11.โครงการเร่งรัดการ
งานวิจัย/คู่มือการ สายสนับสนุนวิชาการ สร้างผลงานเพื่อ
ปฏิบัติงานใน
ให้มีความก้าวหน้าใน ความก้าวหน้าในสายงาน
ตําแหน่งงานอย่าง สายงาน
น้อย 1 ชิ้นงาน
9. ร้อยละ 70ของบุ 3. ส่งเสริมการ
12. โครงการจิตสาธารณะ
คลการมีการทํา
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในการทํางาน
กิจกรรมที่เป็นจิต
ในสถาบันให้มีความ
- ดูแลรักษาสิ่งที่เป็น
สาธารณะ
ตระหนักและรับผิดชอบ สาธารณะสมบัติของ
ต่อสังคมและ
สถาบัน
สิ่งแวดล้อม
- ประหยัดพลังงาน

งบประมาณ

40,000

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
√
√
√
√
10,000
10,000 10,000
10,000

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้รับผิดชอบ

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนและ
บริหาร

แผนปฏิบัตกิ าร
มศว

RAP 19
RAP 28

√

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนและ
บริหาร

40,000

√
10,000

√
10,000

√
10,000

√
10,000

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนและ
บริหาร

20,000

√
5,000

√
5,000

√
5,000

√
5,000

-รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนและบริหาร
-ศิรินันท์ แสงสิงห์
-พิจิตรา
ธรรมสถิตย์

RAP 23

5
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ตัวชี้วัด

3.มีระบบ
1. จํานวนระบบ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศที่มี
ที่พฒ
ั นาขึ้น
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริหารและ
2. จํานวนระบบ
การตัดสินใจ

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ในตําแหน่งหน้าที่

3. จํานวนช่อง
ทางการเผยแพร่
ข้อมูล

4. มีโครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งอํานวย
ความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการทํางาน

1. ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้ใน
การพัฒนา ปรับปรุง
ภูมิทัศน์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

1. มีการพัฒนาระบบ 1.พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารที่มีคุณ ในการทํางาน
ภาพอย่างน้อย 1ระบบ
2. มีระบบข้อมูล
เกี่ยวกับงานใน
ตําแหน่งหน้าที่อย่าง
น้อย 1 ระบบ

3. มีช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์
สถาบันอย่างน้อย 3
ช่องทาง

1.งบประมาณที่ใช้
ในการปรับภูมิทัศน์
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ

13.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสาร (สํารวจความ
ต้องการของผู้บริหาร)
14.จัดทําระบบข้อมูล
เกี่ยวกับงานในตําแหน่ง
หน้าที่ให้ทันสมัย
15. การพัฒนาทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีในการทํางาน

200,000

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัตกิ าร
มศว
2556
2557
2558
2559
√
√
√
√
-รองผู้อํานวยการ
RAP 28
125,000 25,000 25,000
25,000 ฝ่ายแผนและบริหาร

20,000

√
5,000

√
5,000

√
5,000

20,000

√
5,000

√
5,000

√
5,000

440,000
2.พัฒนาช่องทาง
16. โครงการ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์สารสนเทศ
- จัดทําป้ายประกาศ
และประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยพฤติกรรม ประชาสัมพันธ์สารสนเทศ
- จัดทําจดหมายข่าว
ศาสตร์
สารสนเทศ ผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
- ปรับปรุงเว็ปไซต์
สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์
1,550,000
1.พัฒนาภูมิทัศน์ของ 17. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สถาบันวิจัยพฤติกรรม
สถาบันและ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อ ศาสตร์ มีกิจกรรม ดังนี้
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องโถง
ประโยชน์ต่อการ
ชั้นล่างของสถาบันฯ (จัดหา
ทํางาน
คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น

√
110,000

√
√
110,000 110,000

√

-วาสนา วงษ์เพชร
-ศิรินันท์ แสงสิงห์
√
-รองผู้อํานวยการ
5,000 ฝ่ายแผนและบริหาร
-วาสนา วงษ์เพชร
√
-รองผู้อํานวยการ
5,000 ฝ่ายแผนและบริหาร
-วาสนา วงษ์เพชร
√
-รองผู้อํานวยการ
110,000 ฝ่ายแผนและบริหาร
-สุพรรณา หนูรักษ์
-อัจฉรา วัฒนรัตน์
-สุรศักดิ์ ไวยเนตร

√

√
√
√
√
-รองผู้อํานวยการ
500,000 350,000 350,000 350,000. ฝ่ายแผนและบริหาร
งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน - กรรณิกา

ทัศนสุวรรณ
- ศิรินันท์ แสงสิงห์

RAP 29

RAP 28

SAP 47
RAP 17
RAP 28
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2. จํานวนครั้งของ
การตรวจสภาพการ
ใช้งานพร้อมการ
แก้ไข

2.มีการตรวจสภาพ
การใช้งานพร้อมการ
แก้ไข อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง

3. ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร

3. บุคลากรมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

กลยุทธ์

2. สร้างสิ่งอํานวย
ความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการ
ทํางาน

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ

ข้อมูล จัดหาแบบฟอร์มการ
ใช้ห้อง ขอใช้อุปกรณ์)
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้อง
ทํางานชัน้ บนของสถาบันฯ
- ปรับปรุงห้องเรียน ห้องพัก
นิสิต และห้องสารสนเทศ
และห้องพักอาจารย์ของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
- จัดทําสถานที่ที่ใช้รับรอง
ผู้มาติดต่อ
1,450,000
18. โครงการสร้างสิง่
อํานวยความสะดวกและ
ส่งเสริมสุขอนามัย ของ
สถาบันฯ
- ดูแลและปรับปรุงโสต
ทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์
สํานักงาน สําหรับห้อง
ประชุม ห้องเรียน ห้อง
สารสนเทศ
- ดูแลและส่งเสริมระบบ
สาธารณูปโภคและ
สุขอนามัย มีกิจกรรมดังนี้
- ส่งเสริมสุขภาพกายและ
ใจ (ตู้ยา ออกกําลังกาย
มุมพักผ่อนหน่อยใจ)

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559

ผู้รับผิดชอบ

√
√
√
√
-รองผู้อํานวยการ
380,000 370,000 350,000 350,000 ฝ่ายแผนและบริหาร
งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน - กรรณิกา

ทัศนสุวรรณ
- บุญลือ เชื้อสุข

แผนปฏิบัตกิ าร
มศว
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ าร
มศว

- มีการสํารวจ ตรวจเช็ค
ซ่อมแซม สาธารณูปโภคทุก
6 เดือน
- การดูแลความสะอาดของ
อาคารสถาบัน
- มีการกําจัดปลวกและ
กําจัดหนูทุกเดือน
- ปรับปรุงภาพลักษณ์
อาคารสถาบัน
- การปรับปรุง ซ่อมแซม
ส่วนที่ชํารุดของตัวอาคาร
งบกลางประจําปี
รวมเป็นเงินทั้งสิน้

5,656,330

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร

1

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมอาจารย์นักวิจัย ให้เพิ่มพูนศักยภาพในการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน และสร้างโครงการวิจัยเพื่อ
รับใช้สังคม
เป้าประสงค์
1. มีบุคคลากร
ของสถาบันฯเข้า
ร่วมหรือเป็นผู้นํา
ในการพัฒนาการ
วิจัยและการ
จัดการเรียนการ
สอนแก่บุคคลากร
ของมหาวิทยาลัย
2.มีการร่วมมือกับ
คณะหรือ
หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
การวิจัย รับใช้
สังคม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

1.ร้อยละของ
จํานวนบุคคลากร
ฝ่ายวิชาการ

1.มีบุคลากรเข้า
ส่งสริมให้อาจารย์
ร่วม ร้อยละ 50-80 ร่วมกิจกรรม

1.จํานวนโครงการ

1. มีจํานวน
โครงการ อย่าง
น้อย 1 โครงการ

แผนงาน / โครงการ
งบประมาณ
กิจกรรม
โครงการของมหาวิทยาลัย
10,000
- กิจกรรมส่งเสริมพันธกิจ
มหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้าง
อาจารย์รุ่นใหม่ด้านการวิจัย
และการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

สร้างเครือข่ายความ โครงการของมหาวิทยาลัย
ร่วมมือ

รวมทั้งสิน้

10,000

ดําเนินงานในปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559
√
√
√
√ บุคลากรสถาบันฯ

√

√

√

√

แผนปฏิบัติการ
มศว 15 ปี
SAP 19

บุคลากรสถาบันฯ

20,000.-

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

