1

แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)
ประเด็นยุทธศาสตร
สรางองคความรูดานการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูใ นสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกตใหมคี ุณภาพ
(รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร ชูชม)
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. ขยายการผลิตบัณฑิต - จํานวนนิสิตที่รับเขา
สาขาวิชาการวิจัย
ศึกษา
พฤติกรรมศาสตร
ประยุกต

เปาหมาย

กลยุทธ

รับนิสิตรับเขาศึกษา • เปดรับนิสิตระดับ
ปริญญาโทและ
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอกมี
เอก สาขาวิชา
จํานวนเพิ่มขึ้น จาก
การวิจัย
ป 2551
พฤติกรรมศาสตร
ประยุกต

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน
1. โครงการผลิตมหาบัณฑิต • ป 2552 รับนิสิตเขา
และดุษฎีบัณฑิต
มาศึกษาทุกรุน
1) โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
2) โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกสาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต (แบบ 1)
3) โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต (แบบ 2)

ผูรับผิดชอบ
• ฝายวิชาการ
• คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ปริญญาโทและเอก
• คณาจารย
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน

2. บัณฑิตสาขาวิชาการ 1) จํานวนนิสิตเขารวม 1) จํานวนนิสิตเขา • พัฒนาการเรียน 2. กิจกรรมการเรียนการ
รวมโครงการ /
วิจัยพฤติกรรมศาสตร
โครงการวิจัย /
การสอนใหนิสิตมี สอนที่นิสิตมีประสบการณ
วิชาการ ไมนอย
ประยุกตมี
วิชาการ
ประสบการณตรง ตรงการวิจัย
1) โครงการนําเสนอ
กวา 50%
ความสามารถ
การวิจัย มี
ทางการวิจัย
2) จํานวนนิสิตนําเสนอ 2) จํานวนนิสิต
คุณธรรมและเนน ผลการวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
มีคุณภาพและมี
นําเสนองานวิจัย
งานวิจัยในทีป่ ระชุม
ผูเรียนเปนสําคัญ นานาชาติ
2) โครงการจัดประชุม
คุณธรรม
ในทีป่ ระชุม ไม
วิชาการ
วิชาการทางพฤติกรรมศาสตร
นอยกวา 50 %
3) รายวิชาที่สอดแทรก
3) จํานวนรายวิชาที่เปด 3) จํานวนรายวิชา
ประสบการณตรงกับการวิจัย
80 % ที่เนน
สอนในแตละป
คุณธรรมและเนนผูเรียนเปน
ผูเรียนเปนสําคัญ
การศึกษาที่มีการ
สําคัญ
เนนผูเรียนเปน
4) โครงการวิจัยสัญจร
สําคัญและ
5) โครงการบริการปรึกษา
สอดแทรกคุณธรรม
การวิจัย
4) มีความพึงพอใจ
4) ความพึงพอใจของ
6) โครงการติดตามคุณภาพ
อยูในระดับมาก
นายจางและผูที่
บัณฑิต
เกี่ยวของกับบัณฑิต
7) โครงการวิเคราะหผล
ในเรื่องความรู
ดวยคอมพิวเตอร
ความสามารถทาง
วิชาชีพและการ
ทํางานของบัณฑิต

• มิถุนายน 2552

• สิงหาคม 2552

ผูรับผิดชอบ
• ฝายวิชาการ
ฝายวิจัย, และฝาย
การจัดการความรู
• คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ปริญญาโทและเอก
• คณาจารย

• 2552

• 2552
• 2552
• 2552
• 2552

• นักวิจัย
(อ.ทัศนา และ
อ.อุษา)
• เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป
(คุณวนิดา)
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ

1) จํานวนนิสิตที่
• เรงรัดการศึกษา
สําเร็จ 60% ที่
ของนิสิตใหมี
ใชเวลานอยกวา
ประสิทธิภาพ
เวลาสูงสุดที่
• พัฒนาศักยภาพ
กําหนดไว
ผูเรียนและผูสอน
2) รายวิชาที่ใช
2) รายวิชา 10 %
• สรางบรรยากาศ
E-learning
ที่ใช E-learning
การเรียนรูที่เอื้อ
3) จํานวนนิสิตที่เขารวม 3) จํานวนนิสิตที่เขา
ตอการวิจัย
รวมโครงการ ไม
โครงการ/กิจกรรม
นอยกวา 50%
4) จํานวนคณาจารยที่ 4) จํานวนคณาจารย
ที่เขารวม
เขารวมโครงการ
โครงการ ไมนอย
กวา 50%

1) โครงการพัฒนาเคาโครง • 2552
ปริญญานิพนธและปริญญา
นิพนธ
2) โครงการติดตาม
ความกาวหนาในการทํา
ปริญญานิพนธ
3) โครงการพัฒนารายวิชา
ที่ใชระบบ E-learning
4) กิจกรรมเสริมพิเศษ
สงเสริมศักยภาพนิสิตทางดาน
วิชาการ ภาษา คุณธรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5) แผนพัฒนาอาจารย
6) โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

• หลักสูตรได
มาตรฐานตาม
เกณฑ สกอ.
• มีแผนพัฒนาสถาบัน • มีแผนพัฒนา
สูสากล
อาจารย

• โครงการปรับปรุงหลักสูตร
วท.ม. และ วท.ด.
• แผนพัฒนาสถาบันสูสากล
(อาจารย หลักสูตร นิสิต)

3. หลักสูตรมีการบริหาร 1) จํานวนนิสิตที่สําเร็จ
จัดการอยางมี
ในระยะเวลาที่
ประสิทธิภาพ
กําหนด

4. หลักสูตรได
มาตรฐานสากล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน

• เกณฑ สกอ. ในเรื่อง
หลักสูตร

• ดําเนินการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
ใหไดมาตรฐาน
สกอ.

• 2552

ผูรับผิดชอบ
• ฝายวิชาการและ
ฝายวิจัย
• คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
• คณาจารย
• มหาวิทยาลัย
• ฝายจัดการความรู
และกิจการพิเศษ

• ฝายวิชาการ
• คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
• คณาจารย
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ

5. อาจารยมีคุณภาพ
• จํานวนอาจารยที่เขา • จํานวนอาจารยที่ • สงเสริมอาจารย
ศักยภาพและได
รวมประชุมวิชาการ
ในการพัฒนา
เขารวมประชุม
มาตรฐานทางวิชาการ
คุณภาพทาง
วิชาการ ไมนอย
วิชาการและ
กวา 80%
เลื่อนตําแหนง
• จํานวนอาจารย มี
• จํานวนอาจารยที่
ทางวิชาการ
ผลิตผลงานวิชาการ
เลื่อนตําแหนง
เพื่อเลื่อนตําแหนง
ทางวิชาการ
20%
• จํานวนอาจารย
• จํานวนบทความที่
40 % ที่ตีพิมพ
ไดรับการตีพิมพ
บทความ
เผยแพรระดับชาติ
และนานาชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน
1) การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน
- การเพิ่มความรูและ
ประสบการณในการเขาอบรม
สัมมนา และเสนอผลงาน
วิชาการ
- อาจารยผลิตผลงาน
วิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการสูงขึ้น
1) โครงการสนับสนุนให
อาจารยตีพิมพเผยแพรผลงาน
วิชาการในระดับชาติ
2) แผนพัฒนาอาจารย

• 2552 – 2555

ผูรับผิดชอบ
• ฝายวิชาการ
• ฝายวิจัย
• คณาจารย

5

เปาประสงค
6. มีความพรอมใน
ปจจัยที่เอื้อตอการ
สรางองคความรูทาง
สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร
ประยุกต

ตัวชี้วัด
1)
2)
3)
4)
5)

มีครุภัณฑ
มีศูนยสารสนเทศ
มีฐานขอมูล
มีตํารา
มีวารสารพฤติกรรม
ศาสตรฉบับ
นานาชาติ

เปาหมาย

กลยุทธ

• มีความพึงพอใจ • สงเสริมใหมีความ
ของบุคลากรและ
พรอมในปจจัยที่
นิสิตในปจจัยที่
เอื้อตอการสราง
องคความรู
เอื้อตอการเรียนรู
ทางการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร
ประยุกต

หมายเหตุ : แผนการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจําป 2552
1) ปริญญาโท (ในเวลาราชการ) 25 คน (มิถุนายน 2552)
2) ปริญญาโท (นอกเวลาราชการ) 25 คน (มิถุนายน 2552)
3) ปริญญาเอก (แบบ 1)
5 คน (มิถุนายน 2552)
4) ปริญญาเอก (แบบ 2)
15 คน (มิถุนายน 2552)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน
1) กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ
การศึกษา
2) โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลการเรียนการสอน
3) โครงการจัดทําวารสาร
พฤติกรรมศาสตรนานาชาติ
และฉบับภาษาไทย

• 2552

ผูรับผิดชอบ
• ฝายวิชาการ
• ฝายบริหาร
• ฝายจัดการความรู
และฝายวิจัย
• เจาหนาที่พัสดุ
คอมพิวเตอร
• คณาจารย
• บรรณาธิการ
(ดร.จรัล และ
ดร.ยุทธนา)

