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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญา (Philosophy) “พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่คณ
ุ ภาพชีวิต” (Development knowledge, in concurrence with best moral practices, which aims towards enhancing the quality of life.)
ปณิธาน (Pledge) “สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพครอบครัวและการทำงาน” (Conduct research in Behavioral Science to enhance quality of work, and family life)
วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการวิจัย และการเรียนรู้ของพฤติกรรมศาสตร์ในระดับอาเซียน 2020”(To be a leading organization in Behavioral Science for learning and research in the
ASEAN region by 2020)
พันธกิจ
1. สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ด้านครอบครัว และการทำงานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการ
(Mission)
ระดับชาติ และสากล (To conduct and publish behavioral science related to family and work, which is beneficial for individuals, communicates and organizations at national levels)
2. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ผ่านประบวนการวิจัยอย่างเข้มข้น (Development quality graduates in the field of Behavioral Science
following the best practices of research and highest ethical standards.)
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย (Integrate learning and research at the institute to provide academic services to the society.)

สมรรถนะหลัก (Core competencies)
1.

สะสมและต่อยอดผลงานวิจยั พฤติกรรมศาสตร์มากว่า 60 ปี

Core Values
B:

Accumulate and continue research in Behavioral Science for over 60 years. Brain
2.

3.

มีความเข้มแข็งด้านวิธีวิจัยเชิงปริมาณที่เสริมด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

S:

สมองดี
Clever
มีจิตวิญญาณ

Have knowledge, expertise and ability, as well as academic networks.
มีจิตใจรักในความเป็นนักวิชาการคำนึงความถูกต้อง มีความรับผิดชอบและมุ่ง
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม

Develop quality graduates in the field of Behavioral Science following the
best practices of research and highest ethical standards.

Spirit

มีระบบการจัดการความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่เข้มแข็ง

R:

A strong system of knowledge management in behavioral science.

Relationships To make
Collaborate and engage with the teams, and work with team spirit.
relationships
I:

Have spirit

มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความสามารถและมีเครือข่ายทางวิชาการ

สานสัมพันธ์

สร้างสรรค์
นวัตกรรม

Innovation

Innovation
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Love for academics, care for accuracy, responsibility and benefit for the
collective.
มีความร่วมมือร่วมใจ ผูกพันกับหน่วยงานและทำงานเป็นทีมได้

มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานที่เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
Engage in knowledge creation or innovation.

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์
(strategy Issues)

งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563
งบรายจ่ายอื่น

งบอุดหนุน

ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3
ประเด็นที่ 4
เงินอุดหนุนโครงการวิจัย
เงินอุดหนุนสำหรับทุนนิสิต
รวม

180,000
1,295,000
295,800
272,000
2,042,800

50,000
290,665
350,000
690,665

งบ มศว

จำนวน
กลยุทธ์

จำนวน
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

จำนวน
ตัวชี้วัด

จำนวน
โครงการ

จำนวน
กิจกรรม

1
3
3
5

1
3
3
6

5
17
10
14

4
7
6
2

3
5
3
7

12

13

46

19

18

500,000
500,000

งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563 (โครงการในยุทธศาสตร์) รายจ่ายอื่น จำนวน 2,042,800 บาท เงินอุดหนุน จำนวน 690,665 บาท และงบ มศว จำนวนเงิน 500,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 3,233,465 บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562

ประเด็นที่ 1 (strategy Issues): การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นองค์กรชั้นนำทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดับอาเซียน
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กลยุทธ
(Strategy)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(Strategic Objectives)

เป็นผู้นำการวิจัยทาง
จากการวิจัยทาง พฤติกรรมศาสตร์ด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ ครอบครัว ชุมชน
องค์กรและการทำงาน
ด้านครอบครัว
ในระดับอาเซียน
ชุมชน องค์กร
สร้างองค์ความรู้

และการทำงาน
ในระดับอาเซียน

กลวิธี (tactic)

1. ผลักดันอาจารย์
และนักวิจัยทุกคน
ผลิตผลงานวิจัย
และผลงาน
วิชาการทาง
พฤติกรรมศาสตร์
ด้านครอบครัว
ชุมชน องค์กรและ
การทำงาน ใน
ระดับอาเซียนหรือ
ระดับสากล

ตัวชี้วัด
(Key Perfermance
indicator: KPI)

ค่าเป้าหมาย
(Target
value)

1. จำนวนอาจารย์ที่
อย่างน้อยปี
นำเสนอผลงานในระดับ ละ 6 เรื่อง
นานาชาติด้านครอบครัว
ชุมชน องค์กร และการ
ทำงาน
2. อาจารย์มีบทความ
วิชาการ บทความวิจัย
หรือ Book Chapter
3. ประกาศรับทุน
มีประกาศ
สนับสนุน
รับทุน
สนับสนุน
4. จำนวนผลงาน
วิชาการทางพฤติกรรม
ศาสตร์ด้านครอบครัว
ชุมชน องค์กรและการ
ทำงาน ในระดับ
อาเซียนหรือระดับสากล

อย่างน้อยปี
ละ 3 เรื่อง

รหัส

โครงการ/กิจกรรม
(Project)

ระยะเวลา

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน

AP63-101 เงินสนับสนุนทุนในการ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติของอาจารย์สาย
วิชาการ

1 ต.ค. 62- งบอุดหนุน รองผู้อำนวยการ
30 ก.ย. 63 30,000 ฝ่ายวิจัยและการ
จัดการความรู้

AP63-102 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ใน
ฐานสากล

1 ต.ค. 62- งบอุดหนุน
30 ก.ย. 63 20,000

AP63-103 โครงการสนับสนุนทุน
บัณฑิต อาจารย์ นักวิจัย
เข้าร่วมกิจกรรมและ
ผลิตผลงานระดับสากล
AP63-104 โครงการพัฒนานักวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์สู่ระดับ
สากล ประกอบด้วย
AP63-104-1 -กิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ
“Transform Knowledge:
Work Psychology of
Talent Management in
21st Century.” โดย
Professor Dr. Stuart C.
Carr (School of
Psychology, Massey
University, New Zealand)

1 ต.ค. 6230 ก.ย. 63

140,000 รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและการ ฝ่ายวิจัยฯ
จัดการความรู้
จุฑารัตน์

1 ต.ค. 6230 ก.ย. 63

40,000

22 ต.ค.
2562

(11,000)
ใช้แล้ว
9,600
บาท
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รอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยฯ
จุฑารัตน์

รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและการ ฝ่ายวิจัยฯ
จัดการความรู้
จุฑารัตน์

กลยุทธ
(Strategy)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(Strategic Objectives)

กลวิธี (tactic)

ตัวชี้วัด
(Key Perfermance
indicator: KPI)

4. จำนวนกิจกรรมที่จัด
อบรม

5. จำนวนกิจกรรมที่จัด
อบรม

ค่าเป้าหมาย
(Target
value)

รหัส

โครงการ/กิจกรรม
(Project)

อย่างน้อยปี AP63-104-2 -กิจกรรม การอบรมเชิง
ละ 1 ครั้ง
ปฏิบัติการเรื่อง “จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ทาง
สังคมศาสตร์ กับ การ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
การขอทุนภายนอกและขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ”
อย่างน้อยปี AP63-104-3 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ละ 1 ครั้ง
ความรู้ด้านการเขียน
โครงการวิจัยเพื่อขอทุน

ระยะเวลา

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

30 ต.ค.
2562

(14,000) รองผู้อำนวยการ
ใช้แล้ว
ฝ่ายวิจัยฯ
13,175
จุฑารัตน์
บาท

รอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยฯ
จุฑารัตน์

1 ต.ค.
2562- 30
ส.ค.2563

(15,000)

อ.ดร.สุดารัตน์
จุฑารัตน์

อ.ดร. สุดารัตน์
จุฑารัตน์

ผู้รับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน

ต่างประเทศ ทุน คปก และ
แหล่งทุนภายนอก
5 ตัวชี้วัด

จำนวน 4 โครงการ และ 3 กิจกรรม 180,000 (อุดหนุน 50,000)

ผู้รับผิดชอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
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ประเด็นที่ 2 (strategy Issues): สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์
(Strategy)

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ (Strategic
Objectives)

กลวิธี (tactic)

ตัวชี้วัด
(Key Perfermance
indicator: KPI)

ค่าเป้าหมาย
(Target value)

1. สร้างความ
เข้มแข็งด้าน
การจัดการเรียน
การสอนทาง
พฤติกรรม
ศาสตร์

1. เพื่อสร้าง
ระบบและกลไก
ในการจัดการ
เรียนการสอน
ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ให้เกิด
ความเข้มแข็ง
และยั่งยืน

1. กระตุ้นและผลักดันให้
บุคลากรฝ่ายวิชาการและ
คู่ความร่วมมือทางวิชาการ
มีส่วนร่วมในการจัดทำ
หลักสูตรระยะสั้นที่ตอบ
สนองความต้องการของคู่ค้า

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้ามามี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ร้อยละ 80

2. พัฒนาการ
เรียนรู้ทาง
พฤติกรรม
ศาสตร์สู่ระดับ
สากล

2. เพื่อยกระดับ
การเรียนรู้ทาง
พฤติกรรม
ศาสตร์มุ่งสู่
ระดับสากล

รหัส

โครงการ/กิจกรรม
(Project)

AP63-201 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการ ได้แก่ การประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตาม
มาตรฐานของ AUN-QA
AP63-202 โครงการอบรมวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ตามความ
ต้องการของสังคม

2. จำนวนหลักสูตร
2 หลักสูตร
ระยะสั้น
3. ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ของผู้ใช้บริการ
2. แสวงหาความร่วมมือ 4. จำนวน
1 แห่ง
AP63-203 โครงการจัดการศึกษา
กับเครือข่ายทางวิชาการ เครือข่ายทาง
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อความ
ระดับนานาชาติเพื่อพัฒนา วิชาการระดับ
เป็นสากล ประกอบด้วย
Training course ที่
นานาชาติ (แห่ง)
กิจกรรมดังนี้
สอดคล้องกับความ
5. จำนวน Training
1
AP63-203-1 - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ต้องการของอาเซียน
course
Training course
นานาชาติแบบ joint
degree ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของอาเซียน
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้
6. ร้อยละของ
ไม่น้อยกว่า
AP63-203-2 - กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ
เรียนให้มีประสบการณ์ทาง นิสิตที่เข้าร่วม
ร้อยละ 80
วิจัยเชิงคุณภาพ วป 503
วิชาการผ่านการเรียนรู้จาก กิจกรรม
และ วป 703
การปฏิบัติ (Experiencial 7. คะแนนความ
ร้อยละ 80
learning)
พึงพอใจของนิสิต
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ระยะเวลา

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 6230 ก.ย. 63

100,000

ผศ.ดร.นำชัย ผศ.ดร.นำชัย
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ ผศ.ดร.ฐาศุกร์

1 ต.ค. 6230 ก.ย. 63

1 ต.ค. 6230 ก.ย. 63

ผู้รับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน

ผศ.ดร.พลเทพ ผศ.ดร.พลเทพ
อ.อุษา
อ.อุษา

95,000

(45,000)

อ.ดร.สุดารัตน์ อ.ดร.สุดารัตน์
และ
และ
ผศ.ดร.ศรัณย์ ผศ.ดร.ศรัณย์

(50,000)

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ ผศ.ดร.ฐาศุกร์
ผศ.ดร.นริสรา ผศ.ดร.นริสรา

กลยุทธ์
(Strategy)

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ (Strategic
Objectives)

กลวิธี (tactic)

ตัวชี้วัด
(Key Perfermance
indicator: KPI)

ค่าเป้าหมาย
(Target value)

4. พัฒนาวารสารทาง
8. จำนวนวารสาร จำนวน 1 วารสาร
วิชาการของสถาบันฯให้มี ทางวิชาการที่อยู่ใน
คุณภาพเป็นวารสารระดับ ฐาน SCOPUS
สากล
3. ผลิตบัณฑิต 3. เพื่อพัฒนา
5. ฝึกอบรมให้ผเู้ รียนมี
ให้เป็นผู้นำทาง และส่งเสริม
ความรู้และทักษะของ
วิชาการในระดับ ผู้เรียนให้มีความ นักวิจัยทางพฤติกรรม
สากล
เป็นเลิศด้านการ ศาสตร์
วิจัยทาง
9. ร้อยละของ
ร้อยละ 80
พฤติกรรม
นิสิตที่เข้าร่วม
ศาสตร์ในระดับ
โครงการ
สากล
10.ร้อยละนิสิตที่
> ร้อยละ 10
นำเสนอผลงานใน
ที่ประชุม
11. ร้อยละของ
ร้อยละ 80
นิสิตที่เข้าร่วม
โครงการจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด

รหัส

โครงการ/กิจกรรม
(Project)

ระยะเวลา

AP63-204 โครงการผลิตวารสารฉบับภา 1 ต.ค. 62ไทยและภาษาอังกฤษ
30 ก.ย. 63
ระดับชาติและระดับสากล

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน

240,000 Assist. Prof.Dr. Assist.
Kanu
Prof.Dr. Kanu
ผศ.ดร.ปิยดา ผศ.ดร.ปิยดา
ผศ.ดร.พลเทพ ผศ.ดร.พลเทพ
250,000
Assist. Assist. Prof.Dr.
Prof.Dr.
Kanu
Kanu
น.ส.พิจิตรา

AP63-205 โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านกิจกรรมทางวิชาการ
ระดับสากล (IPRC) การจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ
1) ครั้งที่ 16 ณ ประเทศไทย 24-25 ต.ค 62 (169,126)

2) ครั้งที่ 17 ณ ประเทศ
มาเลเซีย

ก.ย. 2563

(80,874)

AP63-206 โครงการประชุมสัมมนา
25 สิงหาคม
วิชาการ “การวิจัยพฤติกรรม
2563
ศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและ
สังคม ครั้งที่ 37”

100,000 รศ.ดร.อังศินันท์ รศ.ดร.อังศินันท์
ผศ.ดร.ปิยดา ผศ.ดร.ปิยดา

AP63-207 โครงการบ่มเพาะความรู้และ 1 ต.ค. 62ทักษะการเป็นนักวิจัยทาง
30 ก.ย. 63
พฤติกรรมศาสตร์รุ่นเยาว์
ประกอบด้วย

510,000

7

ผศ.ดร.นริสรา
พึ่งโพธิ์สภ

กลยุทธ์
(Strategy)

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ (Strategic
Objectives)

กลวิธี (tactic)

ตัวชี้วัด
(Key Perfermance
indicator: KPI)

ค่าเป้าหมาย
(Target value)

12. ร้อยละของ
นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 50

13. คะแนนความ
พึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม

ร้อยละ 80

14. ร้อยละนิสติ ที่
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความก้าวหน้าใน
การพัฒนางานวิจัย
15. คะแนนความ
พึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม
16. ร้อยละของ
นิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการ
นำเสนอหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์และ
สอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์

ร้อยละ 80

รหัส

โครงการ/กิจกรรม
(Project)

ระยะเวลา

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน

AP62-207-1
2.3 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์
ผศ.ดร.นริสรา ผศ.ดร.นริสรา
นักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
พิจิตรา
- ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา
กรวิกา
2563
ส.ค. 2563 (15,000)
กรรณิการ์
- ไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
ศรีเกตุ
- ปลูกฝังและพัฒนาอัต
ส.ค. 2562 (10,000)
ลักษณ์นิสิต มศว ประจำปี ต.ค. 2562 (250,000)
การศึกษา 2562
- ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา
2561
8 พ.ย. 2562 (15,000)
AP63-207-2
2.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
1 ต.ค. 62- (100,000) ผศ.ดร.ปิยดา ผศ.ดร.นริสรา
สมบัติวัฒนา
นิสิตโดยใช้เครือข่ายศิษย์เก่า 30 ก.ย. 63
ผศ.ดร.กาญจนา
ภัทราวิวัฒน์

ร้อยละ 80

ร้อยละ 50

AP63-207-3 กิจกรรมส่งเสริมการทำ
ปริญญานิพนธ์และการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับ
นานาชาติ ได้แก่
- ส่งเสริมการทำปริญญา
นิพนธ์
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1 ต.ค. 6230 ก.ย. 63

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ ผศ.ดร.นริสรา
อ.ดร.นันท์ชัตสัณห์

(80,000)

กลยุทธ์
(Strategy)

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ (Strategic
Objectives)

กลวิธี (tactic)

ตัวชี้วัด
(Key Perfermance
indicator: KPI)

ค่าเป้าหมาย
(Target value)

17. จำนวนผลงาน
ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ

อย่างน้อย 2
บทความ

รหัส

โครงการ/กิจกรรม
(Project)

ระยะเวลา

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน

(40,000)

- ส่งเสริมการตีพิมพ์

บทความวิจยั ในระดับ
นานาชาติ

17 ตัวชี้วัด

จำนวน 7 โครงการ และ 5 กิจกรรม

1,295,000

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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ประเด็นที่ 3 (Strategy Issues): องค์ความรู้และนวัตกรรมทีม่ ีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยสอดคล้ องกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม พันธกิจ (Mission): ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(Strategy)
(Strategic
Objectives)

1. พัฒนา
ความเป็นเลิศ
ทาง
พฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อ
การบริการ
วิชาการ

1. เพื่อพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทาง
พฤติกรรมศาสตร์
เพื่อการบริการ
วิชาการที่
ผสมผสานระหว่าง
ความรู้ทาง
พฤติกรรมศาสตร์
การวิจัย การทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
และความต้องการ
ของผู้รับบริการ

กลวิธี (tactic)

ตัวชี้วดั
(Key Perfermance
indicator: KPI)

ค่าเป้าหมาย
(Target value)

รหัส

1. ส่งเสริม
สนับสนุนอาจารย์
และบุคลากรให้
ดำเนินกิจกรรม
การให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน
และสังคมทั้งแบบ
แสวงหารายได้
และแบบไม่
แสวงหารายได้

1. จำนวนโครงการ
บริการวิชาการที่มี
การบูรณาการ
ระหว่างการเรียน
การสอน การวิจยั
การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ความต้องการของ
ชุมชนและสังคม
(output)
2. จำนวนงานวิจัยที่
ต่อยอดจากการทำ
โครงการบริการ
วิชาการ (outcome)

1 โครงการ

AP63-301

1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
(Project)

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน

โครงการบริการวิชาการแก่ 1 ต.ค. 62ชุมชน ปีงบประมาณ 2563
30 ก.ย. 63
คือ
- โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรูด้ ้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
สร้างอาชีพและการพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน

งบประมาณ
มศว
(400,000)

ผศ.ดร.
ฐาศุกร์
จันประเสริฐ

กรวิกา กัปตพล

AP63-302 โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
1 ต.ค. 62สนับสนุนจาก บก. คือ
30 ก.ย. 63
- โครงการวิจัยการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาคุณลักษณะการ
เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม:
กรณีศึกษานักวิจัยชุมชนประจำ
ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก

งบประมาณ
มศว
(100,000)

ผศ.ดร.ปิยดา
ผศ.ดร.ฐาศุกร์

กรวิกา กัปตพล
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ระยะเวลา

กลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(Strategy)
(Strategic
Objectives)

2. พัฒนาให้
เป็นแหล่ง
เผยแพร่องค์
ความรู้ทาง
พฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อ
จัดการกับ
พฤติกรรมเสี่ยง
ที่เป็นปัญหา
ระดับชาติ

2. เผยแพร่องค์
ความรู้ทาง
พฤติกรรมศาสตร์
เพื่อการจัดการกับ
พฤติกรรมเสี่ยงที่
เป็นปัญหา
ระดับชาติ

กลวิธี (tactic)

2. แปลงความรู้
ทางพฤติกรรม
ศาสตร์สู่การ
นำมาใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ
พร้อมทั้งเผยแพร่
ในรูปแบบต่าง ๆ
ที่พร้อมนำไปใช้
งาน

ตัวชี้วดั
(Key Perfermance
indicator: KPI)

ค่าเป้าหมาย
(Target value)

3. จำนวนกิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยและองค์
ความรู้ทางพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อสร้าง
ผลกระทบใน
ระดับชาติ
4. จำนวนชิ้นงานที่
5 ชิ้น
เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านพฤติกรรมศาสตร์
5.จำนวนหนังสือและ ปีละ 1 เล่ม
เอกสารวิชาการด้าน
พฤติกรรมศาสตร์
จำนวนแบบวัดที่
6. มีฐานข้อมูล
เครื่องมือภาษาไทย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
และภาษาอังกฤษที่ 50 เครื่องมือ
จำนวนครั้งในการ
ปรับให้ทันสมัย

รหัส

โครงการ/กิจกรรม
(Project)

งบ
ประมาณ

AP63-303 โครงการสร้างผลกระทบของ
งานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์สู่
สังคม ได้แก่

AP63-303-1 กิจกรรมการจัดการความรู้และ ต.ค. 62–
สร้างนวัตกรรม
ก.ย. 63

105,000

AP63-303-2 กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่
หนังสือและเอกสารวิชาการ
ด้านพฤติกรรมศาสตร์
AP63-303-3 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูล
เครื่องมือวัดทางพฤติกรรม
ศาสตร์

ต.ค. 62–
ก.ย. 63

123,800

ต.ค. 62–
ก.ย. 63

47,000

ปรับปรุงระบบไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง

7. จำนวนครั้งของ
การดาวน์โหลดข้อมูล
เครื่องมือจาก
ฐานข้อมูล

ระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า
500 ครั้ง
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ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน

ผศ.ดร.พลเทพ
และ
อ.ดร.พิชญาณี

ผศ.ดร.พลเทพ

อ.ดร.พิชญาณี ผศ.ดร.พลเทพ
ผศ.ดร.ฐาศุกร์
ผศ.ดร.ศรัณย์
ผศ.ดร.ยุทธนา ผศ.ดร.พลเทพ
และ
ผศ.ดร.ประทีป
ผศ.ดร.กาญจนา ผศ.ดร.พลเทพ
และ
ผศ.ดร.ปิยดา

กลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกล กลวิธี (tactic)
ตัวชี้วัด
(Strategy) ยุทธ์ (Strategic
(Key Perfermance
Objectives)
indicator: KPI)
3. ส่งเสริมให้ 3. คณาจารย์
8. ร้อยละของ
มีกิจกรรม
บุคลากร และนิสิต
บุคลากรที่เข้าร่วม
อนุรักษ์ สืบ มีจิตสำนึกและ
กิจกรรมมีจิตสำนึก
สาน และ
ความเข้าใจใน
และความเข้าใจใน
พัฒนา
เรื่องวัฒนธรรม
เรื่องวัฒนธรรมและ
มาตรฐาน
และศิลปะ
ศิลปะไม่จากจำนวน
คุณภาพ
บุคลากรทั้งหมด
ทางด้าน
9. ร้อยละของ
วัฒนธรรม
บุคลากรที่เข้าร่วม
และศิลปะ
โครงการ
10. มีตัวแทน
บุคลากรเข้าร่วม
โครงการฯ
10 ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(Target value)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

รหัส

โครงการ/กิจกรรม
(Project)

AP63-304 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย ได้แก่
- วันสงกรานต์ไทย
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาฆบูชา
- วันอาสาฬบูชา
- วันเข้าพรรษา

ระยะเวลา

งบ
ประมาณ
-

เม.ย. 2563
8 ก.พ. 2563
6 พ.ค. 2563
4 ก.ค. 2563
5 ก.ค. 2563
20,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
กิจกรรม
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยฯ

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยฯ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

AP63-305 โครงการวันสถาปนา
25 สิงหาคม
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2563
ครบรอบ 65 ปี

ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงาน
สำนักงาน
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยฯ
สถาบันวิจัยฯ

จำนวน 2 คน

AP63-306 โครงการจัดทำแผนสร้างแครือ 1 ต.ค. 62นางสาวอุษา นางสาวจุฑารัตน์
ข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรม
30 ก.ย. 63
และ
ระหว่างหน่วยงานภายใน
นางสาวจุฑารัตน์
มหาวิทยาลัย
6 โครงการ 3 กิจกรรม
295,800 บาท และงบ มศว จำนวน 500,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ ผูช้ ่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสติ
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ประเด็นที่ 4 (Strategy Issues) ขับเคลื่อนการปฏิบัตงิ านในแต่ละภาคส่วนเพื่อผลงานทีไ่ ด้มาตรฐาน และระบบการบริหารงานที่มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ
(Strategy)

1. สร้างระบบ
การจัดทำแผนกล
ยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564)
และแผนปฏิบัติ
การประจำปีให้มี
ประสิทธิผลและ
บรรลุ สู่วิสัยทัศน์
และพันธกิจ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(Strategic Objectives)

1. เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ของ
หน่วยงานให้มี
ประสิทธิผลและ
บรรลุสู่วิสยั ทัศน์และ
พันธกิจ
2.เพื่อจัดทำแผนกล
ยุทธ์เพื่อการ
พัฒนาการบริหารงาน
ของบุคลากรฝ่าย
ปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ
2. กำกับดูแล
3. เพื่อกำกับดูแล
การดำเนินงาน การดำเนินงานที่เป็น
ที่เป็นมาตรฐาน มาตรฐานและ
ยกระดับมาตรฐาน
การดำเนินงานสู่
ความเป็นเลิศ

กลวิธี (tactic)

ตัวชี้วดั (Key Perfermance ค่าเป้าหมาย
indicator: KPI)
(Target value)

1. ผลักดันบุคลากรให้มี 1. ร้อยละของบุคลากร มี
ส่วนร่วมในการจัด
ส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563

2. สนับสนุนบุคลากรฝ่าย 2. จำนวนแผนกลยุทธ์
ปฏิบัติการให้มีคู่มือการ การปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงาน
บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ

รหัส

โครงการ/กิจกรรม
(Project)

AP63-401 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการบริหารองค์กร
AP63-401-1 กิจกรรมพัฒนาแผนกลยุทธ์
เพื่อบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่
1) การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
7
2563 และแผนกลยุทธ์ 4 ปี
แผนกลยุทธ์
(พ.ศ. 2564-2567)
2) การพัฒนาแผนการดำเนิน
งานของงานให้มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา

ร้อยละ
80

1 ต.ค. 6230 ก.ย. 63
19 ก.ค. 62
22 พ.ย. 62

3. เลือกเกณฑ์การประเมิน 3. มีกระบวนการในการ มีประบวนการ AP63-401-2 กิจกรรมการประเมินผลการ 1 ต.ค. 62ที่เหมาะสม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดำเนินงานของสถาบัน ได้แก่ 30 ก.ย. 63
เพื่อความเป็นเลิศ
1) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพือ่ การดำเนินงาน
4. สร้างความรู้ความ
4. มีกระบวนการในการ มีประบวนการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx)
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ใน บริหารจัดการความเสี่ยง
2) การบริหารความเสี่ยง
การประเมินให้กับ
และควบคุมภายใน
และการควบคุมภายใน
บุคลากรทุกคน
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งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
การรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน

-รองผู้อำนวยการ จุฑารัตน์
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
30,000 ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ผู้
อำนวยการฯ
จุฑารัตน์
(5,945)
แสงระวี
บุคลากรทุกคน

72,000

(60,000)
(10,000)

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ผู้อำนวยการ
สุภชาดา

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ผู้อำนวยการ

กลยุทธ
(Strategy)

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

กลวิธี (tactic)

ตัวชี้วัด
(Key
Perfermance
indicator: KPI)

ค่าเป้าหมาย
(Target
value)

5. เตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมิน
6. ประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่เลือก
7. สร้างหรือ
ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ทำงาน

5. มีการประเมิน
ผู้บริหาร

อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

6. มีการสำรวจ
ความต้องการ
7. มีการตรวจเช็ค/
ประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ทำงานอุปกรณ์
8. มีการสำรวจ
ความต้องการใช้
ข้อมูล
9. มีการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
10. มีการจัด
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยฯ

>1 ครั้ง/ปี

(Strategic
Objectives)

3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
โสตทัศนูปกรณ์
ของสถาบันให้มี
ประสิทธิภาพ

4. ใช้ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริหาร

>2 ครั้ง/ปี

>2 ครั้ง/ปี

รหัส

โครงการ/กิจกรรม
(Project)

ระยะเวลา

3) การประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหาร

AP63-401-3 กิจกรรมบริหารจัดการ
1 ต.ค. 62เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 30 ก.ย. 63
บริหารงาน ได้แก่
1) การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
2) การพัฒนาระบบ
สารสนเทศการรายงานผลการ
ทำปริญญานิพนธ์ตามแผนที่
นิสิตกำหนด

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน

(2,000)

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ผู้
อำนวยการฯ

(30,000)

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ผู้
อำนวยการฯ
สุภชาดา
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ผู้อำนวยการ
วาสนา

(8,000)

วาสนา

วาสนา

(7,000)

พิจิตรา
วาสนา

พิจิตรา

45,000

วาสนา

>2 ครั้ง/ปี
3) การประชาสัมพันธ์
>3 รายการ
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กลยุทธ
(Strategy)

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

กลวิธี (tactic)

ตัวชี้วัด
(Key
Perfermance
indicator: KPI)

ค่าเป้าหมาย
(Target
value)

8. ส่งเสริมสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ ให้
เกิดสุขลักษณะที่ดี
9. ส่งเสริมการปฏิบัติ
งานของบุคลากรให้มี
ความตระหนักและ
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
10.ดูแลอุปกรณ์
ภายในอาคารให้เกิด
ความปลอดภัย
11. เสริมสร้าง
ความรู้กระบวนการ
ทำงาน ขวัญและ
กำลังใจในการ
ทำงานของบุคลากร
สายปฏิบตั ิการฝ่าย
ต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมีความ
ก้าวหน้าในสายงาน

11. คะแนน
ความพึงพอใจ

> 4.00

(Strategic
Objectives)

4. พัฒนาภูมิทัศน์
ของสถาบันวิจัยฯ
และสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อประโยชน์ต่อ
การทำงาน

5. มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการทำงาน
ทำให้บุคลากรมี
ความสุข และเกิด
ความปลอดภัย

5. พัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ

6. บุคลากรเป็นผู้
มีศักยภาพการ
ทำงาน

รหัส

โครงการ/กิจกรรม
(Project)

AP63-401-4 กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ให้
เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน
ได้แก่ การประหยัดพลังงาน
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและดูแล
ความปลอดภัย

AP63-402

12. บุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ทักษะตามสาย
งาน

1 ครั้ง/ปี

ระยะเวลา

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน

1 ต.ค. 6230 ก.ย. 63

5,000

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ผู้
อำนวยการฯ
บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ

กรรณิกา
ทัศนสุวรรณ

120,000

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ผู้
อำนวยการฯ

โครงการส่งเสริม
1 ต.ค. 62ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อ 30 ก.ย. 63
นำไปสู่ความก้าวหน้าในสาย
งาน ประกอบด้วย
AP63-402-1 กิจกรรมพัฒนาศักภาพและ
ความสามารถของบุคลากร
ได้แก่
1) การจัดการความรู้และ
พัฒนาทักษะการทำงานเพื่อ
นำไปสู่ความก้าวหน้าในสาย
งาน(สำรวจความต้องการและ
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้)
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(30,000)

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
ผู้อำนวยการฯ
บุคลากรสาย
ปฏิบัติการทุกคน

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ผู้
อำนวยการฯ

กลยุทธ
(Strategy)

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
(Strategic
Objectives)

กลวิธี (tactic)

ตัวชี้วัด
(Key
Perfermance
indicator: KPI)

ค่าเป้าหมาย
(Target
value)

รหัส

โครงการ/กิจกรรม
(Project)

ระยะเวลา

งบ
ประมาณ

13. มีกิจกรรม
1 ครั้ง/ปี
พัฒนาค่านิยมหลัก
ของสถาบันฯ

2) การพัฒนาบุคลากรตาม
ค่านิยมหลักของสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

1 ต.ค. 6230 ก.ย. 63

(40,000)

14. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
14 ตัวชี้วัด

3) กิจกรรมศึกษาดูงาน
1 ต.ค. 62แลกเปลีย่ นทัศนคติในการ
30 ก.ย. 63
ทำงาน
2 โครงการ 7 กิจกรรม

(50,000)

>ร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
การรายงานผล
การดำเนินงาน

ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน ผู้
สำนักงาน
อำนวยการฯ ผู้อำนวยการฯ
สุพิมพ์ชนก
บุคลากรทุกคน
สุพิมพ์ชนก
สุพิมพ์ชนก
บุคลากรทุกคน

272,000

ผู้รับผิดชอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
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