
 
 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2557 
(Action Plan) 

 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

 
ฝ่ายนโยบายและแผน 

มติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครัง้ที่ 7/2556 เมือ่วันที่ 20 ธันวาคม  2556 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. รศ. ดร.ดุษฎ ี โยเหลา    ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
2. ผศ.ประทปี  จินงี ่   รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร 
3. รศ. ดร.อังศนิันท ์อินทรกําแหง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย 
4. อ. ดร.นําชัย ศุภฤกษช์ัยสกุล รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและ 

การศึกษาต่อเนื่อง 
5. อ. ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
6. อ. ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนิสิต 
7. นางกรรณิการ์  ศรีเกตุ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
8. นางสุพรรณา  หนูรักษ์   ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อาํนวยการสถาบันฯ 

 
 

คณะผู้บริหาร 

 
 

1. ด้านการวิจัย: ผลิตผลงานวิจัย และรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จาก
งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกีย่วข้องที่สามารถนําไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ ต่อหน่วยงานและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วง
วิชาการระดับชาติ และสากล 

2. ด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน: ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคม    
แห่งการเรียนรู ้

3. ด้านบริการวชิาการ: ให้บรกิารวิชาการแก่สงัคมโดยการบูรณาการงานบรกิารวิชาการแก่สงัคม
กับการเรยีนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 

4. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: สืบสานและบูรณาการศลิปวัฒนธรรมเข้าสูก่ารจัดการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ 

5. ด้านการบริหาร: บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
6. ด้านการสง่เสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย: ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้เพิ่มพูนศกัยภาพด้านการวิจัยและด้าน        
การเรียนการสอน 

ปรัชญา (Philosophy) 
 

“พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นําสู่คุณภาพชีวิต” 

ปณิธาน (Pledge) 
 

 “มุ่งทําวิจัย และผลิตบัณฑิต นําสู่คุณภาพชีวิต” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“เป็นองค์กรชัน้นําแห่งการวิจัย และการเรียนรู้ของพฤติกรรมศาสตร์ในระดับสากล” 
 

 
 
 

1. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัย 
ในสาขาวิชาอืน่ที่เกี่ยวข้อง 

2. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ใน
สาขาวิชาการวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องใหม้ี
คุณภาพ 

3. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณา
การงานบริการวิชาการแก่สงัคมกับการเรยีนการสอน โดยสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม 

4. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทาํนุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
5. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
 

พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร ์



 
 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างงานวิจยัและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์  

และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 



1 

 
แผนปฏบิัติการสถาบันวจิัยพฤติกรรมศาสตร ์ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 

พันธกิจ ผลิตผลงานวิจัย และรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงนโยบายสาธารณะและประชาชนทั่วไป 

พร้อมเผยแพรผ่ลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติและสากล 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ  

กิจกรรม 

งบประมาณ/

ปี 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการ 

มศว  

1. เพิ่มปริมาณ 

และคุณภาพของ

ผลงานวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์ 

 

1. ร้อยละของ

อาจารย์/นักวิจัยที่

ได้รับทุนวิจัย 

 

 

1.  ร้อยละ 50 ของ

จํานวนอาจารย์/นักวิจัย

ทั้งหมดที่ได้รับทุนวิจัยต่อ

ปี และทุนวิจัยเฉลี่ย

มากกว่า 75,000.- บาท  

ต่อคน ต่อปี ทั้งทุน ภายใน

และทุนภายนอก 

1. ส่งเสริมอาจารย์/นักวิจัยทุก

คนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง 

1.กิจกรรมการพัฒนาโจทย์วิจัยที่ถูกหลัก

ระเบียบวิธีวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย

บุคลากรและนิสติเพื่อการขอทุนจาก

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้

อย่างต่อเนื่องแบ่งเป็น 3 ด้าน 

- ด้านสุขภาพ 

- ด้านครอบครัวและยาเสพติด 

-ด้านการวิจัยสถาบันฯ 

10,000.- 

 

 

 

ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

 

 

คณะกรรมการ

ฝ่ายวิจัย  

 

SAP 22 

SAP 26 

 

 

 

 

 

 

2. จํานวนผลงานที่ส่ง

เข้าประกวด 

2. ผลงานวิจัยที่ส่งเข้า

ประกวดอย่างน้อย 1 เรื่อง

ต่อปี 

2. กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเตรียม

ประกวดผลงานวิจัย 

2,500.- 

 

ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

 

อ.ดร.ศรัณย์  

พิมพ์ทอง 

 

3. จํานวนผลงานวิจัย

ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

3.  ผลงานวิจัยที่นําไปใช้

ประโยชน์ อย่างน้อย 3 

เรื่อง  

2. มีการบริหารงานวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพ 

3.กิจกรรมติดตามการนําผลงานวิจัยไป

ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

30,000 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

 

คณะกรรมการ

ฝ่ายวิจัยและ

ผู้วิจัย 

 

2. มีทีมงานวิจัยที่มี

ประสิทธิผลในด้าน

ต่างๆ เช่น ครอบครัว 

พฤติกรรมการทํางาน

พฤติกรรมสุขภาพ การ

วิจัยสถาบัน วิจัย

นโยบายสาธารณะฯลฯ 

4.ร้อยละของอาจารย์/

นักวิจัยทํางานวิจยัเป็น

ทีม  

 

4. ร้อยละ  50 ของ

จํานวนอาจารย์และนักวิจัย

ทั้งหมด 

 

 

 

3. สร้างทีมงานวิจัยด้วยความ

ร่วมมือกับนักวิจัยไทยภายใน

และภายนอกสถาบันฯและ

นักวิจัยต่าง ประเทศเพื่อ

ผลิตผลงานวิจัยระดับสถาบัน 

ระดับชาติและสากล 

4. กิจกรรมจัดตั้งทีมวิจัยและประชุมทีม

วิจัย เพื่อดําเนินการวิจัยร่วมกับผู้รับ

ประโยชนจ์ากการวิจัยด้านต่าง ๆ และ

ติดตามผลดําเนินการวิจัยเปน็ทีม  

 

 

30,000.- 

 

 

ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

 

 

คณะกรรมการ

ฝ่ายวิจัยและ 

นิสิตสถาบัน ฯ 

SAP 19 

SAP 28 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ  

กิจกรรม 

งบประมาณ/

ปี 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการ 

มศว  

 5. ร้อยละของรายงาน

การวิจัยหรือบทความ

วิจัยที่ทําสําเร็จภายใน

เวลาที่กําหนด 

5.ร้อยละ 100ของรายงาน

การวิจัยหรือบทความวิจัย

ที่ทําสําเร็จภายในเวลาที่

กําหนด  

 

4. สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับ

การทําวิจัยเป็นทีม 

 

5.กิจกรรมรายงานความก้าวหนา้การทํา

วิจัยของอาจารย์และนักวิจัยเพื่อสนับสนุน

อาจารย์และนักวิจัยขอทุนอย่างต่อเนื่อง  

8,000 

 

 

ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

 

คณะกรรมการ

ฝ่ายวิจัย 

SAP 19 

 

6.สนับสนุนนิสิตช่วยทีมงานวิจัย (RA) และ

สนับสนนุคา่แปลบทความ 

40,000 

 

ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

คณะกรรมการ

ฝ่ายวิจัย 

 

3 มีระบบการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย

สู่กลุ่มเป้าหมาย

เข้าถึงได้ทั้งในระดับ

ชุมชน สังคม และ

สากล 

6. จํานวนบทความวิจัย

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 

SCOPUS /Pubmed/ISI 

และสากล 

6. ผลงานวิจัยทั้งหมดที่

ได้รับการตีพิมพ์วารสาร

อย่างน้อย 1 บทความ 

5. สนับสนุนทุนตีพิมพ์ในฐาน

สากล 

 

7. สนับสนุนทุนตีพิมพ์ในวารสารฐาน 

SCOPUS/Pubmed/ISI  

10,000.- 

 

 

ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

 

 

คณะกรรมการ

ฝ่ายวิจัยและ 

นิสิตสถาบันฯ 

 

8. โครงการจัดการความรู้ทางวิชาการ 

เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการผลิตและ

เผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ 

ในฐานสากล”  

10100 28 มีนาคม 

2557 

คณะกรรมการ

ฝ่ายวิจัย 

 

7. จํานวนบทความ

ทั่วไปหรือเอกสาร

เผยแพร่สําหรับ

ประชาชนทั่วไปที่มา

จากการเรียบเรียง 

วิเคราะห์และ

สังเคราะห์ผลงานวิจัย

ทางพฤติกรรมศาสตร์   

7. บทความทั่วไปหรือ

เอกสารเผยแพร่สู่

ประชาชนทั่วไป จํานวน 1 

บท 

 

 

6. สร้างระบบสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยนําสู่การ

ปฏิบัติโดยผ่านสื่อต่างๆ ให้

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ 

9. สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ใน

ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

180,000 

 

ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

 

 

คณะกรรมการ

ฝ่ายวิจัยและ 

นิสิตสถาบันฯ 

 

8. ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมประชุม

วิชาการ 

8. ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการประชุม

วิชาการอยู่ในระดับมากไม่

น้อยกว่า3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

10. ประชุมวิชาการ ในวันครบครอบ 59 

ปี สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

150,000.- 

 

 

ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

 

 

คณะกรรมการ

ฝ่ายวิจัยและ 

นิสิตสถาบัน ฯ 

SAP 20 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ  

กิจกรรม 

งบประมาณ/

ปี 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการ 

มศว  

9. ร้อยละ
บุคคลภายนอกที่

นําเสนอผลงาน 

9. ร้อยละ 30 ขึ้นไป ของ

จํานวนบทความที่

บุคคลภายนอกนําเสนอ 

    รวมทั้งสิน้ 463,100  

  

 

สรุปความสอดคล้อง/เชื่อมโยงของเป้าประสงค์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยรองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง) 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2556 เมือ่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 

ปรับแผนโดยการเพิ่มโครงการที่ 8 จากการที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2557 

เป้าประสงค ์ จํานวน (ตัวชีว้ัดที่) จํานวน (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่) 

1 3 (1-3) 3 (1-3) 

2 2 (4-5) 3 (4-6) 

3 4 (6-9) 4 (7-10) 

รวม 9 10 



 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   
สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพือ่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชา 
การวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกตแ์ละสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องใหม้ีคุณภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556-กันยายน 2557) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ 

พันธกิจ: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แผนปฏิบัติการ 

มศว 

1.บัณฑิตสาขาวิชา

การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์มี

คุณธรรมและ

คุณภาพแข่งขันได้

ในระดับสากล 

1. ร้อยละของรายวิชาที่ส่งเสริมและ

พัฒนาการใช้ภาษา การถ่ายทอดและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจาก

รายวิชาทั้งหมดที่มีการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา  

1. มากกว่าร้อยละ 80 

ของรายวิชา  

 

 

 

1. พัฒนาศักยภาพนิสิต

ด้านการใช้ภาษา การ

ถ่ายทอด และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล

ต่างๆ ทั้งในวงวิชาการ 

วิชาชีพ และบคุคลทั่วไป 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต  

  1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการของนิสิต    

450,000 

(100,000) 

 

รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายวิชาการและ

คณะกรรมการ 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

SAP 2 

 

   1.2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการของนสิิต 

(100,000) 

 

รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายวิชาการ และ

คณะกรรมการ 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

 

2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินด้านทักษะ

การสื่อสารของบัณฑิต ที่จบการศึกษา

จากนายจ้าง 

2. ไม่ต่ํากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

   1.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ

ใช้ภาษาและการสื่อสารของนิสิต 

(50,000) 

 

รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายวิชาการ และ

คณะกรรมการ 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

 

   1.4 ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ (40,000) รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายวิชาการและ

คณะกรรมการ 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

RAP 1 

   1.5 โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

(30,000) 

1.6 ทุนนิสิต (80,000) 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แผนปฏิบัติการ 

มศว 

3. ร้อยละของนิสติที่นําเสนอ ผลงานวิจัยใน

เวทีนานาชาติจาก นิสิตทั้งหมดที่นําเสนอ

ผลงานวิจัย 

3. ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ของนิสิตที่นําเสนอ

ผลงานทั้งหมด 

2. สร้างกลไกสนับสนุน

การนําเสนอและตีพิมพ์

ผลงานวิจัยของนสิิตใน

ระดับสากล 

   1.7  กิจกรรมส่งเสริมการนําเสนอ

ผลงานวิจัยในเวทีนานาชาติ  

(10,000) 

 

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ และ

คณะกรรมการ 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

 

4. จํานวนบทความวิจัยของนิสิต ป.เอก ที่

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

4. อย่างน้อย 1 

บทความ 

    1.8 กิจกรรมส่งเสริมการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ  

(20,000) 

 

Dr.Kanu Priya 

Mohan 

 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

5. จํานวนโครงการที่นิสิตนําองค์ความรู้

จากการวิจัยไปสูก่ารปฏิบัติที่สร้าง

ประโยชน์แก่สังคม (ร่วมกับ บก.) 

5. มี 1 โครงการขึ้นไป

ในแต่ละปี 

3. ส่งเสริมให้นิสิตนําองค์

ความรู้จากการวิจัยไปสู่

การปฏิบัติที่สร้าง

ประโยชน์แก่สังคม 

   1.9 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้

นิสิตนําองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่

การปฏิบัติที่สร้างประโยชน์แก่สังคม 

(10,000) 

 

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ และ

คณะกรรมการ 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

 

6. ร้อยละของรายวิชาที่มีการถ่ายทอด

คุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิตจากรายวิชา

ทั้งหมดที่มีการเรียนการสอนในปี

การศึกษา 

6. ร้อยละ 90 ขึ้นไป 4. มีระบบการถ่ายทอด

คุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิต 

    1.10 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของนิสิต 

(10,000) 

 

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ และ

คณะกรรมการ 

 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

RAP 1 

2.หลักสูตรมีระบบ

และกลไกการ

บริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา

หลักสูตร หรือส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอน 

7. มี 1 โครงการ/

กิจกรรมขึ้นไปใน      

แต่ละปี 

 

5. พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารงานหลักสูตร

ให้มีประสิทธิภาพ  

 

2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ

การดําเนินงานบริหารหลักสูตร 

    - กิจกรรมพัฒนาระบบและการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

10,000 

 

 

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ และ

คณะกรรมการ 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

SAP 11 

3. โครงการจ้างนิสิตช่วยงาน 

 

30,000 อ.ดร.นริสรา  

พึ่งโพธิ์สภ 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

SAP 2 

8. ร้อยละของนิสิตที่สําเร็จก่อนเวลาที่

กําหนดในหลักสูตรจากนิสิตทั้งหมดใน

แต่ละรุ่น 

8. ร้อยละ 30 ของนิสิต

แต่ละรุ่นที่ จบการ 

ศึกษาก่อนเวลาที่

กําหนดในหลักสูตร 

7. สร้างกลไกส่งเสริมให้

นิสิตสําเร็จการ ศึกษาเร็ว

กว่าที่หลักสูตรกําหนด 

4. โครงการเร่งรัดและติดตามการทํา

ปริญญานิพนธ์ของนิสิต 

 

80,000 รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ 

และเลขานุการ 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แผนปฏิบัติการ 

มศว 

3.คุณภาพทาง

วิชาการของ

อาจารย์มีความ

สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของ

สังคม 

9. จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน และนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ 

9. อาจารย์ทุกคนใน

หลักสูตร 

8. สนับสนุนการพัฒนา

อาจารย์ให้มีการเข้าร่วม

อบรม สัมมนา ศึกษาดู

งาน และนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

    5.1 กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ตาม

แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

90,000 

(50,000) 

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ และ

คณะกรรมการ 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

SAP 17 

 

    5.2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์

และบุคลากรให้เข้าใจงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

งบดําเนินการ 

 

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ และ

คณะกรรมการ 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

SAP 40 

 

6. โครงการศึกษาดูงานทางวิชาการ

ในต่างประเทศของอาจารย์ 

416,325 

 

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ และ

คณะกรรมการ 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

 

10. ร้อยละของอาจารย์ที่อยู่ระหว่าง

การขอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการจาก

จํานวนอาจารย์ทั้งหมด 

 

10. ร้อยละ10 

 

9. ส่งเสริมและกระตุ้นให้

อาจารย์ผลิตผลงานทาง

วิชาการเพื่อเข้าสู่ตําแหน่ง

ทางวิชาการ 

 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

    5.3 กิจกรรมส่งเสริมการขอเลื่อน

ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

 

(10,000) 

อ.ดร.วิชุดา  

กิจธรธรรม 

น.ส.พิจิตรา  

ธรรมสถิตย์ 

 RAP 21 

11. ร้อยละของบทความที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือระดับ

สากลจากบทความทั้งหมด 

 

11. ร้อยละ 100 

12. ร้อยละของอาจารย์ที่พัฒนา

บทความทางวิชาการ ตํารา/หนังสือ 

โดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัยและการ

เรียนการสอนจากจํานวนอาจารย์

ทั้งหมด 

12. ร้อยละ 30 ของ

อาจารย์ทั้งหมด 

10. ส่งเสริมให้คณาจารย์ 

สร้างสรรค์งานทางวิชาการ

ที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

โดยใช้องค์ความรู้จากการ

วิจัยและการเรียนการสอน 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

    5.4 กิจกรรมการผลิตผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ 

 

(30,000) 

อ.ดร.วิชุดา  

กิจกธรธรรม 
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4.มีความเพียงพอ

ของปัจจัยเอื้อด้าน

ทรัพยากรและการ

บริหารจัดการที่ดี

ต่อการเพิ่ม

คุณภาพการสอน

และการเรียนรู้

ของสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ 

13. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ

คณาจารย์ บคุลากร ต่อระบบการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการจัดการ

หลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

 

13. คะแนนเฉลี่ย 

3.51 ขึ้นไปจาก

คะแนนเต็ม 5 

 

 

11 พัฒนาระบบการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ใน

การจัดการหลักสูตรและ

การเรียนการสอน 

 

7. โครงการพัฒนาระบบการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการจัดการ

หลักสูตรและการเรียนการสอน 

   7.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการใช้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการ

จัดการหลักสูตร 

 7.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 

30,000 

 

 

(10,000)  

 

 

(20,000) 

อ.ดร.นําชัย 

ศุภฤกษ์ชัยสกุล 

และ น.ส.วาสนา 

วงษ์เพชร 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

RAP 3 

14. จํานวนวารสารทางวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

14. จํานวน 3 วารสาร 12. พัฒนาวารสารทาง

วิชาการของสถาบันฯ ให้มี

คุณภาพเป็นวารสาร

ระดับชาติ 

8. โครงการจัดทําวารสาร 

พฤติกรรมศาสตร์ 

92,000 -กองบรรณาธิการ

วารสารพฤติกรรม

ศาสตร ์

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

SAP 33 

9. โครงการจัดทําวารสารพฤติกรรม

ศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

47,500 -กองบรรณาธิการ

วารสารพฤติกรรม

ศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

SAP 33 

10. โครงการจัดทําวารสาร 

International of Behavioral 

Science 

 

50,000 -กอง

บรรณาธิการ

วารสาร IJBS 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

SAP 33 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แผนปฏิบัติการ 

มศว 

5.มีความเข้มแข็ง

ของเครือข่ายทาง

วิชาการทั้งภายใน

และระหว่าง

ประเทศ 

15. จํานวนกิจกรรม/การวิจัย/การ

เรียนการสอนที่เป็นความร่วมมือ

ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ของ

สถาบันฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 

15. อย่างน้อย 1 

โครงการ 

 

 

 

13. สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านการวิจัยและ

การเรียนการสอนระหว่าง

คณาจารย์ของสถาบันกับ

ศิษย์เก่า 

11. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของเครือข่ายทางวิชาการ 

  11.1 กิจกรรมพัฒนาระบบ

โครงสร้างและแผนงานบริหาร

ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและ

บุคลากร 

  11.2 กิจกรรมการจัดสัมมนาทาง

วิชาการที่ศิษย์เก่าและบุคลากร

ภายนอกมีส่วนร่วม (ประชุมวิชาการ 

ครบครอบ 59 ปี ของสถาบันฯ) 

120,000 

 

 

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการและ

คณะกรรมการ 

อ.ดร.จรัล  

อุ่นฐิติวัฒน์  

 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

SAP 45 

16. มีกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน 

การวิจัย/การเรียนการสอนที่มีความ

ร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและบุคลากร 

16. มีกิจกรรม/

โครงการ/แผนงานอย่าง

น้อย 1 โครงการต่อปี 

17. จํานวนกิจกรรม/การวิจัย/การ

เรียนการสอนที่เป็นความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย/ภายนอกมหาวิทยาลัย/

ระหว่างประเทศกับคณาจารย์ของ

สถาบันฯ 

 

17. มีกิจกรรม/

โครงการ/แผนงาน

อย่างน้อย 1 โครงการ

ต่อปี 

 

 

 

 

14. สนับสนุนความ

ร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างคณาจารย์ของ

สถาบันฯ และหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

และระหว่างประเทศ 

 11.3 กิจกรรมการจัดการเรียนการ

สอนที่ศิษย์เก่าและบุคลากรภายนอก

มีส่วนร่วม 

11.4 กิจกรรมส่งเสริมการทําวิจัย

ร่วมกันระหว่างอาจารย์ของสถาบนั

ฯ กับศิษย์เก่าและบุคลากรภายนอก 

11.5 กิจกรรมสังสรรค์เพื่อสานสาย

สัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบันฯ 

 

อ.ดร.จรัล  

อุ่นฐิติวัฒน์  

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ และ

คณะกรรมการ 

 

ต.ค. 2556 

- ก.ย. 2557 

SAP 45 

รวม 1,415,825    
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สรุปความสอดคล้อง/เชื่อมโยงของเป้าประสงค์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง 

(อาจารย์ ดร.นําชัย  ศุภฤกษช์ัยสกุล) 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2556 เมือ่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 

เป้าประสงค ์ (จํานวน) ตัวชี้วัดที ่ จํานวน (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่) 

1 6 (1-6) 8 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10) 

2 2 (7-8) 3 (2, 3, 4) 

3 4 (9-12) 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6) 

4 3 (13-15) 5 (7.1,7.2, 8, 9, 10) 

5 3 (16-18) 4 (11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5) 

รวม 18 26 



 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   
สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวชิาการที่มีการบรูณาการงาน

บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยสอดคล้องกับความต้องการ
ของชมุชนและสังคม 
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แผนปฏบิัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ 2557 (เดือนตุลาคม 2556-เดือนกันยายน 2557) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3: สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

พันธกิจ: ให้บริการวิชาการต่อชุมชนโดยบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาของชุมชนและสังคม 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ  

กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แผนปฏิบัติการ 

มศว 

1. มีการให้บริการ

ทางวิชาการแก่

สังคมเพื่อตอบ 

สนองความ

ต้องการของสังคม

และปัญหาสังคม 

1. มีระบบและกลไก

การทํางาน 

1. มีระบบและ

กลไกในการ

ทํางานครบตาม

กระบวนการ 

PDCA 

1.สร้างและพัฒนาระบบและ

กลไกในการทํางานตาม

กระบวนการ PDCA 

1. ประชุมเพื่อเตรียมงาน และ

ติดตามการทํางานของคณะทํางาน

บริการวิชาการแก่สังคม 

5,000 คณะทํางานด้านบริการ

วิชาการแก่สังคม 

ต.ค.56-

ก.ย.57 

- 

2. จํานวนโครงการ

บริการทางวิชาการ

แก่สังคม 

2. มีจํานวนอย่าง

น้อย 1 โครงการ

ต่อปี 

 

2. ส่งเสริมให้มีการบริการ

ทางวิชาการแก่สงัคมโดย

อาจารย์และนิสิตมีส่วนร่วม  

2. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ในจังหวัดสระแก้ว (โครงการ

เสริมสร้างพลังอํานาจของชุมชนใน

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) 

งบประมาณ

ของ บก. 

คณะทํางานด้านบริการ

วิชาการแก่สังคม 

ต.ค.56-

ก.ย.57 

SAP 36 

2. มีการบูรณา

การงานบริการ

ทางวิชาการแก่

สังคมกับงานการ

เรียนการสอนและ

การวิจัย (3 งาน) 

3. จํานวนกิจกรรมที่

บูรณาการการบริการ

วิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอน 

และการวิจัย 

 

 

3. มีอย่างน้อย 1 

กิจกรรม/โครงการ

ที่มีการบูรณาการ 

3 งานเข้าด้วยกัน 

3. สร้างระบบและกลไกให้มี

ประสิทธิภาพ 

3. ประชุมเพื่อเตรียมงาน และ

ติดตามการทํางานของคณะทํางาน

บริการวิชาการแก่สังคม 

 

5,000 คณะทํางานด้านบริการ

วิชาการแก่สังคม 

ต.ค.56-

ก.ย.57 

- 

4. กําหนดให้มีรายวิชาที่

อาจารย์และนิสิตเป็นส่วน

หนึ่งของการให้ บริการ

วิชาการ 

 

 

4. โครงการบริการ “เทคนิคการวิจัย

และการใช้สถิติวิเคราะห์และการ

แปลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์” 

งบดําเนินการ

ของสถาบัน 
น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน ์ ต.ค.56-

ก.ย.57 

SAP 32 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ  

กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แผนปฏิบัติการ 

มศว 

 4.ความพึงพอใจต่อ

การบูรณาการงาน

บริการวิชาการแก่

สังคมกับงานการ

เรียนการสอน และ

การวิจัย 

4. ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

โครงการบริการ

วิชาการแก่สังคม

อยู่ในระดับมาก 

(ไม่น้อยกว่า 3.51 

คะแนนจาก 5 

คะแนน) 

 5. โครงการบูรณาการการบริการ

วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

เช่น โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม

กับรายวิชา 703/803/804  

  -กิจกรรมสํารวจความต้องการ

เสริมสร้างพลังอํานาจของชุมชนใน

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  -กิจกรรมการวิจัยเพื่อสังเคราะห์

องค์ความรู้จากงานบริการวิชาการ

แก่สังคม 

75,000 

 

 

คณะทํางานด้านบริการ

วิชาการแก่สังคม 

ต.ค.56-

ก.ย.57 

SAP 23 

รวมทั้งสิ้น 85,000    

 

สรุปความสอดคล้อง/เชื่อมโยงของเป้าประสงค์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 

 

 

 

 

 
 
 

โดยผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนิสิต 

(อาจารย์ ดร.นริสรา  พึ่งโพธิ์สภ) 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2556 เมือ่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 

เป้าประสงค ์ จํานวน (ตัวชีว้ัดที่) จํานวน (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่) 

1 2 (1,2) 2 (1- 2) 

2 2 (3,4) 3 (3 – 5) 

รวม 4 5 



 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานบุํารุงวฒันธรรมและศิลปะ 
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แผนปฏบิัติการสถาบันวจิัยพฤติกรรมศาสตร ์ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4: สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศลิปะ 

พันธกิจ สืบสานและบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
 
    

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน / โครงการ 

กิจกรรม 

งบประมาณ

/ปี 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติ

การ มศว 

1. สืบสานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทยและประเพณีอัน

ดีงาม 

1. จํานวนกิจกรรมใน

โครงการสืบสานการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย  

1. มีจํานวนกิจกรรม

อย่างน้อยปีละ 5

กิจกรรม 

1. สนับสนุนให้มีการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ไทยอันดีงามแก่นิสิตผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ 

 

1. โครงการสืบสานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

ได้แก่ 

 ขึ้นปีใหม่  

 ไหว้ครู  

 ทอดผ้าป่า  

 พิธีสงฆ์วันสถาปนา   

 วันแสดงมุทิตาจิต 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. 2557 

ก.ค. 2557 

 ส.ค. 2557 

 ส.ค. 2557 

 ส.ค. 2557 

ฝ่ายกิจการพิเศษ

และฝ่ายกิจการ

นิสิตและประธาน

นิสิตทุกรุ่น 

SAP 37 

2. จํานวนโครงการสืบ

สานวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทยอันดีงาม 

2. มีจํานวนโครงการ

อย่างน้อยปีละ 1 

โครงการ 

 

2. ปลูกฝังค่านิยมรัก

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ไทยอันดีงามผ่านกระบวนการ

ทํางานของบุคลากรและการ

เรียนรู้ของนิสิต 

2. กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมรัก

ศิลปวัฒนธรรมในโครงการต่างๆ 

ของหน่วยงาน ที่เป็นวิถีชีวิตที่มี

คุณค่าของไทย เช่นการแต่งกาย

ด้วยผ้าไทย การเลือกใช้ภาชนะที่

เป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่นกระทง

ใบตอง เป็นต้น 

15,000 ต.ค. 56–

ก.ย.57 

ฝ่ายกิจการพิเศษ

และฝ่ายกิจการ

นิสิตและประธาน

นิสิตทุกรุ่น 

RAP 8 

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมฯ 

3. บุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมอย่างน้อยร้อย

ละ 70 และนิสิตเข้าร่วม

กิจกรรมอย่างน้อยร้อย

ละ 10 ของนิสิตที่มี

วิชาการเรียน 

4. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

4. ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม  



2 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน / โครงการ 

กิจกรรม 

งบประมาณ

/ปี 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติ

การ มศว 

2. บูรณาการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทยเข้ากับการวิจัย 

การจัดการเรียนการ

สอนและการบริการ

วิชาการ 

 

5. จํานวนโครงการสืบ

สานวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทยอันดีงาม 

5. มีจํานวนโครงการ

อย่างน้อยปีละ 1 

โครงการ 

3. สนับสนุนให้มีการนําเอา

ผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ใน 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

 

3. โครงการใช้ประโยชน์จาก

ผลการวิจัยในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย

กิจกรรมย่อย เช่น การติดตาม

วิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละ

เทศกาลเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 

การส่งเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทยในพื้นที่บริการ 

15,000 ต.ค. 56–

ก.ย.57 

ฝ่ายกิจการพิเศษ

และฝ่ายกิจการ

นิสิตและประธาน

นิสิตทุกรุ่น 

 

 

6. ร้อยละของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมฯ 

6. บุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมอย่างน้อยร้อย

ละ 70 และนิสิตเข้าร่วม

กิจกรรมอย่างน้อยร้อย

ละ 10 ของนิสิตที่มี

วิชาการเรียน 

7. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

7. ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม  

8. จํานวนกิจกรรมการ

ทํางานร่วมกันมือกัน

ระหว่างสถาบันกับ

ชุมชนภายในและ

ภายนอก ซึ่งเป็นการ

ให้บริการเพื่อให้เกิด

การบูรณาการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทยเข้า

กับ การวิจัย การเรียน

การสอนและการบริการ

วิชาการ 

8. มีจํานวนกิจกรรม

อย่างน้อยปีละ 1 

โครงการ 

 

4. จัดให้มีการทํางานร่วมกัน

ระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์กับหน่วยงานและ

บุคคลในพื้นที่บริการเพื่อให้

เกิดการบูรณาการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทยเข้ากับการ

วิจัย การจัดการเรียนการสอน

และการบริการวิชาการ 

4. กิจกรรมการนําผลการศึกษา

ภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับศิลป 

วัฒนธรรมไทยในชุมชนไปใช้

ประโยชน์ในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทยในพื้นที่บริการ  

15,000 ต.ค. 56–

ก.ย.57 

ฝ่ายกิจการพิเศษ

และฝ่ายกิจการ

นิสิตและประธาน

นิสิตทุกรุ่น 

 

RAP 12 



3 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน / โครงการ 

กิจกรรม 

งบประมาณ

/ปี 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติ

การ มศว 

9. จํานวนครั้งการทํา

แผ่นพับหรือโปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ผลการดําเนินโครงการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

9. มีการจัดทําแผ่นพับ

อย่างน้อยปีละ 3 เรื่อง  

 

5.สนับสนุนให้มีเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างสถาบัน วิจัย

พฤติกรรมศาสตร์หน่วยงาน

ภายในและในพื้นที่บริการเพื่อ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน 

5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อ

เผยแพร่ผลการดําเนินโครงการใช้

ประโยชน์จากผลการวิจัยในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่าน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

10,000 ต.ค. 56–

ก.ย.57 

ฝ่ายกิจการพิเศษ

และฝ่ายกิจการ

นิสิตและประธาน

นิสิตทุกรุ่น 

 

SAP 32 

SAP 33 

 

3.พัฒนา

สุนทรียภาพในด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

 

10. จํานวนกิจกรรมการ

พัฒนาสุนทรียภาพใน

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

10. มีกิจกรรมอย่างน้อย

ปีละ 3 ครั้ง 

 

6.ส่งเสริมให้มีการจัดพื้นที่

พัฒนาสุนทรียภาพใน

หน่วยงาน 

6. ก ิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพ

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยได้แก่ 5 

ส ปีละ 2 ครั้ง จัดพื้นที่เผยแพร่

วัฒนธรรม เช่นเปิดเพลงไทยทุก

เช้าที่โถงชั้น 1  เปิดเทปธรรมะใน

วันพระ เปิดเทปวันสําคัญทาง

ศาสนาต่างๆ และเปิดเพลงมาร์ช

สถาบันฯ 

20,000 

 

ต.ค. 56–

ก.ย.57 

ฝ่ายกิจการพิเศษ

และฝ่ายกิจการ

นิสิตและประธาน

นิสิตทุกรุ่น 

SAP 37 

RAP 16 

11. ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

11. บุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมอย่างน้อยร้อย

ละ 70 และนิสิตเข้าร่วม

กิจกรรมอย่างน้อยร้อย

ละ 10 ของนิสิตที่มี

วิชาการเรียน 

รวมทั้งสิ้น 95,000.-    
 

สรุปความสอดคล้อง/เชื่อมโยงของเป้าประสงค์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

เป้าประสงค ์ จํานวน (ตัวชี้วดัที่) จํานวน (แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมที่) 

1 4 (1, 2-4) 2 (1,  2) 

2 5 (5-7, 8, 9) 3 (3, 4, 5) 

3 2 (10-11) 1 (6) 

รวม 11 6 

โดยผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ (อาจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม) 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2556 เมือ่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 
 



 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   
พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธภิาพ 
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แผนปฏิบัติการประจําปี 2557 สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ บริหารงานอย่างมีเป้าหมายและสัมฤทธิผล โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนรว่ม 
 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

/ปี 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติ

การ มศว 

1. มีระบบและกลไก

การบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

1. มีการจัดกิจกรรมการทํา

แผนปฏิบัติการประจําปี  

 

1. มีแผนปฏิบัติการประจาํป ี

และผลการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการ ปีละ 2 ครั้ง 

1.พัฒนาระบบและ

กลไกการบริหารงาน

ของบุคลากร

สนับสนนุวิชาการ

ฝ่ายต่างๆโดยให้

ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามี

ส่วนร่วม  

1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 

2557 และติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจาํปี 2557  

50,000 ต.ค.56-

ก.ย. 57 

-รองผูอ้ํานวยการฝ่าย

แผนและบริหาร 

- สุพรรณา หนูรกัษ์ 

- น.ส.จุฑารัตน์        

กิตติเขมากร 

RAP 13 

2.ร้อยละของบุคลากรของ

สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

2. บุคลากรของสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วม

กิจกรรมร้อยละ 80   

3. กิจกรรมการจัดทําแผน

ในงานต่างๆ 

3. มีแผนกลยุทธ์เพื่อการ

พัฒนาการบริหารงานต่างๆ 

2. แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการบริหารงาน

ฝ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

   

12,000 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-รองผูอ้ํานวยการฝ่าย

แผนและบริหาร 

-กรรณิการ ์ศรีเกต ุ

-พิจิตรา ธรรมสถิตย์ 

-วนิดา  ธรรมเกษร 

-สุพรรณา หนูรกัษ์ 

-วาสนา วงษ์เพชร 

-ศิรินันท์ แสงสิงห ์

-จุฑารัตน์ กติติเขมากร 

 

4. ร้อยละของบุคลากรของ
สถาบนัวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

4. บุคลากรของสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 80   

5. จํานวนครั้งของการ

ประเมินผลการบริหาร 

5. มีการประเมินผลการบริหาร 

งานของสถาบันฯ ปีละ 1 ครั้ง 

3. ประเมินผลการการบริหารงานของผู้บริหาร

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

5,000 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-รองผูอ้ํานวยการฝ่าย

แผนและบริหาร 

-สุพรรณา หนูรกัษ์ 

-จุฑารัตน์ กติติเขมากร 

 

 

RAP 14 

6. ระดับคะแนนผลการ

บริหารงาน 

6. คะแนนผลการบริหารงาน

สูงกว่า 3.50 จาก 5 คะแนน 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

/ปี 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติ

การ มศว 

7. กิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

7.  มีกิจกรรมครบ
กระบวนการ PDCA 

4. โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 54,080 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-ผู้อํานวยการสถาบันฯ 

-ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ

ฝ่ายประกันคุณภาพฯ 

-พิจิตรา ธรรมสถิตย์ 

SAP 40 

8. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

8. ไม่ต่ํากว่า 3.51 

9. กิจกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

9. มีกิจกรรมครบการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 

และมีกิจกรรมครบ

กระบวนการ PDCA 

5. โครงการการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

3,540 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-ผู้อํานวยการสถาบันฯ 

-ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ

ฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา 

-วาสนา วงษ์เพชร 

 

2. บุคลากรฝ่าย

สนับสนุนวิชาการ

เป็นผู้มีศักยภาพ

การทํางาน 

10. ร้อยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ ที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

10. บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  

2. เสริมสร้างความรู้

กระบวนการทํางาน 

ขวัญและกําลังใจใน

การทํางานของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

ฝ่ายต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ 

6. โครงการการจัดการความรู้ในการทํางานของ

บุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ มีกิจกรรม

ดังนี้ 

- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทํางานจากรุ่นพี่สู่

รุ่นน้อง 

- สร้างเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- เสริมทักษะความสามารถในการ

ติดต่อสื่อสาร 2 

31,070 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-รองผูอ้ํานวยการฝ่าย

แผนและบริหาร 

-สุพรรณา หนูรกัษ์ 

-วนิดา  ธรรมเกษร 

-กรรณกิาร์ ศรีเกต ุ

-พิจิตรา ธรรมสถิตย์ 

RAP 23 

RAP 24 

11. มีกิจกรรมถ่ายทอด

ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างความรู้

ความสามารถและทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

11. มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอด

ความรู้/แลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ความสามารถ

และทักษะในการปฏิบัติงาน

อย่างน้อย 1 เรื่อง 

12. ร้อยละของบุคลากรฝา่ย

สนับสนนุวิชาการที่เข้าร่วม

โครงการ 

 

12. บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

วิชาการเข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 

7. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการภายใน

สํานักงาน เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

177,108 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-รองผูอ้ํานวยการฝ่าย

แผนและบริหาร 

-ศิรินันท์ แสงสิงห ์ 

-สุพรรณา หนูรกัษ์ 

-วนิดา  ธรรมเกษร  

-อุษา ศรจีินดารัตน์ 

-กรรณกิา ทัศนสุวรรณ 

-กรรณกิาร ์ศรีเกต ุ

-จุฑารัตน์ กติติเขมากร  

-พิจิตรา ธรรมสถิตย์  

RAP 24 



3 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

/ปี 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติ

การ มศว 

13. ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ 

 

13. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม

โครงการ บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ 

8. ศึกษาดูงานภายในประเทศ: ก้าวแห่งการ

พัฒนา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

70,000 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-รองผูอ้ํานวยการฝ่าย

แผนและบริหาร 

-ศิรินันท์ แสงสิงห ์ 

-สุพรรณา หนูรกัษ์ 

- วนิดา  ธรรมเกษร 

-อุษา ศรจีินดารัตน์ 

-กรรณกิา ทัศนสุวรรณ  

-กรรณกิาร ์ศรีเกต ุ

-จุฑารัตน์ กติติเขมากร  

-พิจิตรา ธรรมสถิตย์  

 

 14. ร้อยละของความพึง

พอใจของผู้รับบริการ 

14. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

มากกว่าร้อยละ 70 

 9.โครงการกระบวนการทํางานเชงิรุกมีกิจกรรม

ดังนี้ 

- การให้บริการเชงิรุกแก่ผู้มาใชบ้ริการ 

- จัดทําคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work 

Instruction) ในหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ

กิจกรรม/โครงการ 

10,000 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-รองผูอ้ํานวยการฝ่าย

แผนและบริหาร 

-ศิรินันท์ แสงสิงห ์ 

-วนิดา  ธรรมเกษร 

-อุษา ศรจีินดารัตน์  

-กรรณกิา ทัศนสุวรรณ 

-กรรณกิาร ์ศรีเกต ุ 

-จุฑารัตน์ กติติเขมากร  

-พิจิตรา ธรรมสถิตย์  

-สุพรรณา หนูรกัษ์   

RAP 19 

RAP 28 

15. ร้อยละของงานฝ่าย

ต่างๆ ที่ทําคู่มือ 

15. ร้อยละ 70 ของงาน ฝ่าย

ต่างๆ ที่ทําคู่มือ 

16. จํานวนผลงานเพื่อขอ

ตําแหน่งในสายงาน 

(งานวิจัย/คู่มือการปฏิบัติงาน

ในตําแหน่งงาน) 

16. มีผลงาน เช่นงานวิจัย/

คู่มือการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

งานอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 

3. ส่งเสริมบุคลากร

สายสนับสนุนวิชา 

การให้มีความก้าว 

หน้าในสายงาน 

10. โครงการเร่งรัดการสร้างผลงานเพื่อ

ความก้าวหน้าในสายงาน ของบุคลากรฝ่าย

สนับสนุนวิชาการ 

10,000 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-รองผูอ้ํานวยการฝ่าย

แผนและบริหาร 

- สุพรรณา หนูรกัษ์ 

-วนิดา  ธรรมเกษร 

-พิจิตรา ธรรมสถิตย์ 

RAP 23 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

/ปี 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติ

การ มศว 

17. ร้อยละของบุคลกรที่เข้า

ร่วมโครงการ  

 

 

17. บุคคลการเข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70  

 

 

4. ส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสถาบัน

ให้มีความตระหนัก

และรับผิดชอบต่อ

สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

11. โครงการสังคมจิตสาธารณะ สังคม BSRI 

มีกิจกรรมดังนี้ 

- ดูแลรักษาสิ่งที่เป็นสาธารณะสมบัติของ

สถาบัน 

- ประหยัดพลังงาน 

5,000 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-รองผูอ้ํานวยการฝ่าย

แผนและบริหาร 

-ศิรินันท์ แสงสิงห ์

-อัจฉรา วัฒนรัตน์ 

-กรรณกิา ทัศนสุวรรณ 

-พิจิตรา ธรรมสถิตย์  

-วิจิตร อักษรชู  

-บุญลอื ชื้อสุข 

-ประสาร กรีหิรญั  

-สุรศักดิ ์ไวยเนตร 

-วริน สว่าง 

-วาสนา วงษ์เพชร 

 

 

3. มีระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริหารและ

การตัดสินใจ 

18. จํานวนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 

18. มีการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารอย่างน้อย 1 ระบบ/ปี 

5. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

ทํางาน 

12. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  

 

125,000 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

RAP 28 

RAP 29 

19.จํานวนระบบข้อมูล

เกี่ยวกับงานในตําแหน่ง

หน้าที่ 

19.มีระบบข้อมูลเกี่ยวกับงาน

ในตําแหน่งหน้าที่อย่างน้อย 1 

ระบบ 

13. โครงการจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับงานใน

ตําแหน่งหน้าที่ให้ทันสมัย 

5,000 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-รองผูอ้ํานวยการฝ่าย

แผนและบริหาร 

-สุพรรณา หนูรกัษ์ 

-วนิดา  ธรรมเกษร 

-กรรณกิา ทัศนสุวรรณ 

-อัจฉรา วัฒนรัตน์ 

-กรรณิการ ์ศรีเกต ุ

-จุฑารัตน์ กติติเขมากร  

-พิจิตรา ธรรมสถิตย์  

-วาสนา วงษ์เพชร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

/ปี 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติ

การ มศว 

 20. จํานวนครั้งในการอบรม

ทักษะการใช้เทคโนโลยีใน

การทํางาน 

20. มีการอบรมทักษะการใช้

เทคโนโลยีในการทํางานอย่าง

น้อย 2 ครั้ง/ปี 

 

 14. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีใน

การทํางาน 

 5,000 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-รองผูอ้ํานวยการฝ่าย

แผนและบริหาร 

-กรรณกิาร์ ศรีเกต ุ

-ศิรินันท์ แสงสิงห ์

-วิจิตร อักษรชู 

-พิจิตรา ธรรมสถิตย์  

-วาสนา วงษ์เพชร 

 

21. จํานวนช่องทางการ

เผยแพร่ข้อมูล 

21. มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารและการประชา 

สัมพันธ์สถาบันอย่างน้อย 3 

ช่องทาง 

6. พัฒนาช่องทาง

เผยแพร่ข้อมูล      

ข่าวสารและ

ประชาสัมพันธ์

สถาบนัวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร์ 

15. โครงการประชาสัมพันธ์สารสนเทศ        

มีกิจกรรมดังนี้  

-จัดทําป้ายประกาศประชาสัมพันธ์สารสนเทศ 

- จัดทําจดหมายข่าว สารสนเทศ ผ่านสื่อ

สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

- ปรับปรุงเว็ปไซต์ สถาบันฯ  

 

 

110,000 ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-รองผูอ้ํานวยการฝ่าย

แผนและบริหาร 

-สุพรรณา หนูรกัษ์ 

-วนิดา  ธรรมเกษร 

-กรรณกิา ทัศนสุวรรณ 

-วาสนา วงษ์เพชร  

-วิจิตร อักษรชู 

-บุญลอื ชื้อสุข  

-สุรศักดิ ์ไวยเนตร 

-อัจฉรา วัฒนรัตน์ 

SAP 47 

RAP 17 

RAP 28 

4. มีโครงสร้าง

พื้นฐาน สิ่งอํานวย

ความสะดวกและ

สภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อการทํางาน 

22. จํานวนครั้งของการ

ตรวจสภาพการใช้งานพร้อม

การแก้ไข  

22. มีการตรวจสภาพการใช้

งานพร้อมการแก้ไข อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง 

7. พัฒนาภูมิทัศน์

ของสถาบันและ

สภาพแวดล้อมให้

เอื้อประโยชน์ต่อการ

ทํางาน 

16. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันฯ ดังนี ้

 16.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องโถงชั้นล่างของ

สถาบัน 

 16.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในห้องต่างๆ เช่น ห้อง

ทํางาน ห้องเรียน ห้องประชุม และ

ห้องปฏิบัติการ ให้มีสภาพเอื้อต่อการดําเนินงาน

ของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

งบ 

ดําเนินการ 

ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-รองผูอ้ํานวยการฝ่าย

แผนและบริหาร 

-กรรณกิา ทัศนสุวรรณ 

-ศิรินันท์ แสงสิงห ์ 

-พิจิตรา ธรรมสถิตย์  

-วิจิตร อักษรชู  

-บุญลอื ชื้อสุข 

-สุรศักดิ ์ไวยเนตร  

-ประสาร กรีหิรญั 

-วริน สว่าง 

-วาสนา วงษ์เพชร 

 

23. ร้อยละความพึงพอใจ

ของบุคลากร 

23. มีคะแนนความพึงพอใจมี

เฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปของบุคลากร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

/ปี 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติ

การ มศว 

8. สร้างสิ่งอํานวย

ความสะดวกและ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ประโยชน์ต่อการ

ทํางาน 

17. โครงการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกและ

ส่งเสริมสุขอนามัย ของสถาบันฯ  

17.1 ดูแลและปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ 

อุปกรณ์สํานักงาน สําหรับห้องประชุม 

ห้องเรียน ห้องสารสนเทศ 

17.2 ดูแลและสง่เสริมระบบสาธารณูปโภคและ

สุขอนามัย มีกิจกรรมดังนี ้ 

- ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ  (ออกกําลังกาย 

และมุมพักผ่อนหย่อนใจ) 

- ดูแลระบบสาธารณูปโภค 

- การดูแลความสะอาดของอาคารสถาบัน 

- มีการกําจัดปลวกและกําจัดหนทูุกเดือน 

- ปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสถาบนัฯ 

การปรับปรุง ซ่อมแซม ส่วนที่ชํารุดของตัวอาคาร 

งบ 

ดําเนินการ 

ต.ค. 56-

ก.ย. 57 

-รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายแผนและบริหาร 

-กรรณกิา ทัศนสุวรรณ 

-ศิรินันท์ แสงสิงห ์

-พิจิตรา ธรรมสถิตย์  

-วิจิตร อักษรชู 

-บุญลอื ชื้อสุข 

-สุรศักดิ ์ไวยเนตร 

-ประสาร กรีหิรญั 

-วริน สว่าง 

-วาสนา วงษ์เพชร 

 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 672,798 บาท 
 

สรุปความสอดคล้อง/เชื่อมโยงของเป้าประสงค์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ จํานวน (ตัวชี้วัดที่) จํานวน (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่) 

1 9 (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9) 5 (1, 2, 3, 4, 5) 

2 8 (10-11, 12, 13, 14-15, 16, 17) 6 (6, 7, 8, 9, 10, 11) 

3 4 (18, 19, 20, 21) 4 (12, 13, 14, 15) 

4 2 (22, 23) 2 (16, 17) 

รวม 23 17 

โดยรองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร (ผู้ช่วยประทีป  จินงี่) 

มติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2556 

 



 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   
ส่งเสรมิพันธกิจของมหาวทิยาลัย 
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แผนปฏบิัติการสถาบันวจิัยพฤติกรรมศาสตร ์ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556-กันยายน 25557)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย     

พันธกิจ  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมอาจารย์นักวิจัย ให้เพิ่มพูนศักยภาพในการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน และสร้างโครงการวิจัยเพื่อ

รับใช้สังคม 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ  

กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการ 

มศว  

1. มีบุคคลากรของสถาบันฯ

เข้าร่วมหรือเป็นผู้นําในการ

พัฒนาการวิจัยและการ

จัดการเรียนการสอนแก่

บุคคลากรของมหาวิทยาลัย 

1.ร้อยละของจํานวน

บุคคลากรฝ่าย

วิชาการ 

1.มีบุคลากรเข้าร่วม 

ร้อยละ 50-80 

ส่งสริมให้อาจารย์

ร่วมกิจกรรม 

1. โครงการหรือกิจกรรม

ส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อ

เสริมสร้างอาจารย์รุ่นใหม่ด้านการ

วิจัยและการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2,500 ต.ค. 2556 - 

ก.ย. 2557 

บุคลากรสถาบันฯ SAP 19 

 

2.มีการร่วมมือกับคณะหรือ

หน่วยงานของมหาวิทยาลัย

เพื่อการวิจัย รับใช้สังคม 

2. จํานวนโครงการ 2. มีจํานวนโครงการ 

อย่างน้อย 1 

โครงการ 

สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ 

2.  กิจกรรมสร้างความร่วมมือ

กับหน่วยงานในการทําวิจัยด้าน

สังคม 

2,500 ต.ค. 2556 - 

ก.ย. 2557 

บุคลากรสถาบันฯ  

รวมทั้งสิน้ 5,000.-    

  

สรุปความสอดคล้อง/เชื่อมโยงของเป้าประสงค์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์ จํานวน (ตัวชีว้ัดที่) จํานวน (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่) 

1 1 (1) 1 (1)  

2 1 (2) 1 (2) 

รวม 2 2 

โดยผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  โยเหลา) 

มติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2556 



สรุปความสอดคล้อง/เชื่อมโยงของเป้าประสงค์/ตัวชีว้ัด และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

ของแผนปฏบิัติการประจาํปี 2557 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จํานวน

เป้าประสงค์ 

จํานวน

ตัวชี้วัด 

จํานวนแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

1. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3 9 9 

2. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขา

อื่นที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ 

5 18 26 

3. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

2 4 5 

4. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 3 11 6 

5. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 4 23 17 

6. ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย 2 2 2 

รวม 19 67 65 
 


