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แผนปฏบิัตกิาร พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 -  กันยายน 2553) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
สร้างองค์ความรู้ด้านการศกึษาเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์ให้มีคุณภาพ 

 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.อรพนิทร์  ชูชม) 

 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

1. ขยายการผลติบณัฑิต 

สาขาวชิาการวิจยั 

พฤติกรรมศาสตร์ 

ประยกุต์ 

-  จํานวนนิสติ  

ที่รับเข้าศกึษา 

 

  

 

 รับนิสิตเข้าศกึษา

ปริญญาโทและ

ปริญญาเอกในปี 

การศกึษา 2553 

ให้ได้ตามแผน 

 

 ประชาสมัพนัธ์ 

การรับนิสติระดบั

ปริญญาโทและเอก 

สาขาวชิาการวิจยั

พฤติกรรมศาสตร์

ประยกุต์ ในหลกัสตูร 

ปรับปรุง  (2552) 

 

1. โครงการผลิตมหาบัณฑิตและ

ดุษฎีบัณฑติ (หลักสูตร 

ปรับปรุง) 

1) โครงการผลติบณัฑิตระดบั

ปริญญาโท สาขาวิชาการวจิยั

พฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ 

2) โครงการผลติบณัฑิตระดบั

ปริญญาเอกสาขาวิชาการวจิยั

พฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ (แบบ 1) 

3) โครงการผลติบณัฑิตระดบั

ปริญญาเอก สาขาวิชาการวจิยั

พฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ (แบบ 2) 

2.  โครงการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

10,000.- 

  ปี 2553 

รับนิสิตเข้า

มาศกึษา 

 ฝ่ายวชิาการ  

 คณะกรรมการ

บริหารหลกัสตูร

ปริญญาโทและเอก  

 คณาจารย์ 
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เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

2. บณัฑิตสาขาวิชาการ 

วิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 

ประยกุต์มีความสามารถ 

ทางการวิจยั   มีคณุภาพ 

และมีคณุธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จํานวนนิสติเข้า

ร่วมโครงการวิจยั / 

วิชาการ 

 

 

2) จํานวนนิสตินํา

เสนงานวิจยัในที่

ประชมุวชิาการ 

 

 

 

 

3) จํานวนรายวิชา

ที่เปิดสอนในแต่

ละปีการศกึษาที่มี

การเน้นผู้ เรียน 

เป็นสําคญัและ 

สอดแทรก

คณุธรรม 

 

 

 

 

1)  จํานวนนิสติเข้า 

ร่วมโครงการวิจยั /  

วิชาการแตล่ะครัง้ที่ 

จดัโครงการ  ไม่

น้อยกวา่   50%  

2)  จํานวนนิสติ 

ระดบัปริญญาโทที่

สําเร็จการศกึษาใน

ปีงบประมาณ 

นําเสนองานวิจยัใน

ที่ประชมุวิชาการ   

ไม่น้อยกวา่  50 % 

3)  จํานวนรายวิชา  

 100 % ที่เน้น

ผู้ เรียนเป็นสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พฒันาการเรียน 

การสอนให้นิสติมี

ประสบการณ์ตรงการ

วิจยั  มีคณุธรรมและ

เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

2. จาํนวนโครงการที่นิสิตเข้าร่วม 

1) โครงการนําเสนอผลการวิจยั

ในที่ประชมุวิชาการนานาชาต ิ

2) โครงการจดัประชมุวชิาการ

ทางพฤติกรรมศาสตร์ 

3) กิจกรรมรายวชิาที่มีการ

สอดแทรกประสบการณ์ตรงกบัการ

วจิยั คณุธรรมและเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญั  

4) โครงการวิจยัสญัจร 

5) โครงการบริการปรึกษาการ

วิจยั 

6) โครงการติดตามคณุภาพ 

บณัฑิต 

      7)  โครงการวิเคราะห์ผลด้วย

คอมพวิเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

210,000.- 

 

40,000.- 

 

130,000.- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

242,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มิถนุายน 

2553 

 สงิหาคม  

2553 

 2553 

 

 
 

 

 2553 

 2553 

 

 2553 

 

 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ฝ่ายวชิาการ      

ฝ่ายวจิยั, และฝ่าย

การจดัการความรู้ 

 คณาจารย์ 
 

 คณะกรรมการ

บริหารหลกัสตูร

ปริญญาโทและเอก 
 

 นกัวจิยั 

      (อ.ทศันา และ  

      อ.อษุา) 

 เจ้าหน้าที่

บริหารงานทัว่ไป 

      (คณุวนิดา) 
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เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ความพงึพอใจ

ของนายจ้างและผู้

ที่เกี่ยวข้องกบั

บณัฑิตในเรื่อง 

ความรู้ 

ความสามารถ 

ทางวิชาชีพและ

การทํางานของ

บณัฑิต 

5) จํานวนนิสติเข้า

ร่วมโครงการ

พฒันาศกัยภาพ

นิสิต 

4)  มีความพงึพอใจ 

อยู่ในระดบัมาก 

 

 

 

 

 

 

 

5) จํานวนนิสติ

อย่างน้อย 50% 

ของกลุม่เป้าหมาย

เข้าร่วมโครงการแต่

ละรุ่น 

8) โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติ 

8.1 โครงการเร่งรัดการทํา

วิทยานิพนธ์ 

8.2 โครงการสนบัสนนุการ

สมัมนาทางวิชาการ 

8.3 โครงการนําเสนอ

ความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ 

8.4 โครงการศกึษาดงูาน 

 

75,000.- 

 

65,000.- 

 

25,000.- 

 

25,000.- 

 2553 
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เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

3. หลกัสตูรมีการบริหาร

จดัการอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

1) จํานวนนิสติที่

สําเร็จในระยะเวลา

ที่กําหนด 

 

2) รายวิชาที่ใช้  

E-learning 

3) จํานวนนิสติ

ที่เข้าร่วม 

โครงการ/

กิจกรรม 

4) จํานวน

คณาจารย์ที่ 

เข้าร่วมโครงการ 

5) จํานวน

คณาจารย์ 

ทําวิจยัเพื่อ

พฒันาสื่อ 

และการเรียน 

 

 

 

 

 

1) จํานวนนิสติที่ 

สําเร็จ  60%  ที่ใช้ 

เวลาน้อยกว่าเวลา 

สงูสดุที่กําหนดไว้ 

2) รายวิชา  20 % 

ที่ใช้  E-learning 

3) จํานวนนิสติที่

เข้าร่วมโครงการ   

ไม่น้อยกวา่ 70% 

 

4) จํานวนคณาจารย์ 

ที่เข้าร่วมโครงการ   

ไม่น้อยกวา่  70% 

5) จํานวนคณาจารย์ 

75 %ทําโครงการ 

วิจยัเพื่อพฒันาสื่อ 

และการเรียน 

 เร่งรัดการศกึษา 

ของนิสิตให้มี 

ประสทิธิภาพ 

 พฒันาศกัยภาพ 

ผู้ เรียนและผู้สอน 

 สง่เสริมให้มีการ 
ทําวิจยัเพื่อพฒันา 

สื่อและการเรียน 

1) โครงการพฒันาเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ 

2) โครงการติดตามความก้าวหน้า
ในการทําปริญญานิพนธ์ 

3) โครงการสง่เสริมการใช้ระบบ 

E-learning 

4) กิจกรรมเสริมพิเศษ สง่เสริม

ศกัยภาพนสิติและคณาจารย์

ทางด้านวิชาการ ภาษา คณุธรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5) โครงการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

6) โครงการวิจยัเพื่อพฒันาสื่อ
และการเรียน 

 

 

75,000.- 

 

25,000.- 

 

100,000.- 

 

- 

 

 

 

50,000.- 

 

- 

 

 

 2553  ฝ่ายวชิาการและ

ฝ่ายวจิยั 

 คณะกรรมการ

บริหารหลกัสตูร 

 คณาจารย์ 

 มหาวิทยาลยั 

 ฝ่ายจดัการความรู้

และกิจการพิเศษ 
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เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

4.  หลกัสตูรได้ 

มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เกณฑ์ สกอ. 

ในเรื่องหลกัสตูร 

 มีหลกัสตูร
นานาชาติ 

 

 

 

 หลกัสตูรได้ 

มาตรฐานตาม

เกณฑ์ สกอ. ในปี 

2553 

 มีแผนพฒันา 

อาจารย์ 

  การทําวิจยั 

Needs  Assessment 

หลกัสตูรนานาชาต ิ

 ดําเนินการปรับ 

ปรุงหลกัสตูรให้ได้

มาตรฐาน  สกอ. 

  สร้างหลกัสตูร 
นานาชาติ 

 โครงการปรับปรุงหลกัสตูร  
 วท.ม. และ ปร.ด. 

  โครงการแลกเปลี่ยน / สร้าง 

เครือขา่ยทางวิชาการระหวา่ง 

คณาจารย์ นิสติ กบัสถาบนั 

การศกึษาตา่งประเทศ 

 โครงการวิจยั  Needs   

Assessment 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

  2553  ฝ่ายวชิาการ 

 คณะกรรมการ

บริหารหลกัสตูร 

 คณาจารย์ 
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เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

5. อาจารย์มีคณุภาพ 

ศกัยภาพและได้

มาตรฐานทาง

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จํานวน
อาจารย์ที่เข้า 

ร่วมประชมุ

วิชาการ 

 จํานวน
อาจารย์ มี 

ผลติผลงาน

วิชาการเพื่อ

เลื่อนตําแหนง่ 

 จํานวน
บทความที่ 

ได้รับการตีพมิพ์

เผยแพร่ระดบัชาติ 

หรือนานาชาต ิ

 จํานวนอาจารย์
ที่เข้าร่วมประชมุ 

วิชาการ  ไม่น้อย

กวา่  80% 

 จํานวนอาจารย์
ที่เลื่อนตําแหนง่

ทางวิชาการ 20% 

 

 

 จํานวนอาจารย์ 

40 % ที่ตีพิมพ์

บทความเผยแพร่ 

ในระดบัชาติ 

 

 

 สง่เสริมอาจารย์ 

ในการพฒันาคณุภาพ

ทางวิชาการและ เลื่อน

ตําแหน่งทางวิชาการ 

1) การจดัสรรงบประมาณ 

สนบัสนนุ 

- การเพิ่มความรู้และประสบการณ์
ในการเข้าอบรม สมัมนา ดงูาน  และ

เสนอผลงานวชิาการ 

-  อาจารย์ผลติผลงานวิชาการ

เพื่อเข้าสูต่ําแหนง่ทางวิชาการสงูขึน้ 

1)  โครงการสนบัสนนุให้อาจารย์
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวชิาการใน

ระดบัชาติ 

2)  แผนพฒันาอาจารย์ 

 

 

596,000.- 

 

 

 

10,000.- 

 2553   ฝ่ายวชิาการ 

 ฝ่ายวจิยั 

 คณาจารย์ 
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เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
ผู้ รับผิดชอบ 

6. มีความพร้อมใน 

ปัจจยัที่เอือ้ตอ่การสร้าง 

องค์ความรู้ทางสาขา 

วิชาการวิจยัพฤติกรรม 

ศาสตร์ประยกุต์ 

1) มีครุภณัฑ์
ทางด้านการ

เรียนการสอน 

2) มีศนูย์
สารสนเทศ 

3) มีฐานข้อมลู
ทางวิชาการและ

การวิจยั 

4) มีตําราสาขา
วิจยัพฤติกรรม

ศาสตร์ประยกุต์ 

5) มีวารสาร
พฤติกรรม 

ศาสตร์ 

 มีความพงึพอใจ 

ของบคุลากรและ

นิสิตในปัจจยัที่เอือ้

ตอ่การเรียนรู้ 

  วารสารพฤต ิ

กรรมศาสตร์ได้รับ

การยอมรับจาก 

สกอ. 

 สง่เสริมให้มีความ 

พร้อมในปัจจยัที่เอือ้

ตอ่การสร้างองค์

ความรู้ทางการวจิยั

พฤติกรรมศาสตร์

ประยกุต์ 

  เพิ่มงบประมาณ 

ด้านการพฒันาและ 

จดัหาวสัดแุละสื่อ 

การเรียนการสอน 

1) โครงการจดัหาครุภณัฑ์
การศกึษา  โดยเฉพาะ  ICT 

2) โครงการพฒันาฐานข้อมลู
การเรียนการสอน 

3) โครงการจดัทําวารสาร
พฤติกรรมศาสตร์  ฉบบัภาษา 

องักฤษและฉบบัภาษาไทย 

 

 

 

      4)  โครงการปรับปรุงศนูย์ 

สารสนเทศในเรื่องการเรียนรู้ 

486,000.- 

 

งบดําเนินการ 

 

ภาษาไทย เงิน 

สกอ 50,000.- 

ภาษาองักฤษ

เงินรายได้ 

25,000.- 

 

874,600.- 

 2553  ฝ่ายวชิาการ 

 ฝ่ายบริหาร 

 ฝ่ายจดัการความรู้

และฝ่ายวิจยั 

 เจ้าหน้าที่พสัด ุ

คอมพวิเตอร์  

 คณาจารย์ 

 บรรณาธิการ 

      (ดร.จรัล และ    

      ดร.ยทุธนา) 

 

 

หมายเหตุ : แผนการผลติมหาบณัฑิตและดษุฎีบณัฑิต ประจําปี 2553 

 

1) ปริญญาโทควบเอก  (ในเวลาราชการ)     25  คน  (มิถนุายน 2553) 

2) ปริญญาเอก (แบบ 1)                    5  คน  (มิถนุายน 2553) 

3) ปริญญาเอก (แบบ 2)                           15  คน  (มิถนุายน 2553) 
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แผนปฏบิัตกิาร  พ.ศ. 2553  (ตุลาคม  2552 – กันยายน  2553) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
พฒันาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม 

(ดร.สุภาพร  ธนะชานันท์) 

 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตวัชีว้ดั 
 

เป้าหมาย  
 

กลยทุธ์ 

 

แผนงาน / โครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

 

ผู้ รับผิดชอบ 

1.  มีโครงสร้างองค์กร 

และระบบบริหารที่เอือ้ 

ตอ่การเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระดบัความสําเร็จ 

ของการปรับโครงสร้าง 

องค์กรและระบบบริหาร 

ที่เอือ้ตอ่การเปลีย่น 

แปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบั  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรับปรุง 

โครงสร้างองค์กรและ

ระบบบริหารงานของ 

ทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 

 พฒันาระบบ 

การสื่อสารองค์กรให้

มีประสิทธิภาพ 
. 

 รณรงค์ให้เกิด 

พฤติกรรมการ

ประหยดัพลงังาน

และการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนั 

 

 

 โครงการปรับปรุงโครง 

สร้างองค์กรและระบบงานให้มี

ความคลอ่งตวั  มีประสทิธิภาพ

และมีธรรมาภิบาล 

 โครงการลดรอบระยะเวลา 

ในการทํางาน 
 

 โครงการพฒันาระบบการ 

สื่อสารและประชาสมัพนัธ์ 

  
 

 โครงการรณรงค์การ 

ประหยดัพลงังานและสง่เสริม

การใช้ทรัพยากรร่วมกนั 

 

 

 

 

ต.ค.52 – ก.ย.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
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เป้าประสงค์ 
 

ตวัชีว้ดั 
 

เป้าหมาย  
 

กลยทุธ์ 

 

แผนงาน / โครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

 

ผู้ รับผิดชอบ 

2.  เป็นองค์กรแหง่การ 

เรียนรู้ที่สามารถรองรับ 

การเปลี่ยนแปลง 

 

 

 ระดบัความสําเร็จ 

ของการเป็นองค์กรแห่ง 

การเรียนรู้ที่สามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลง 

 

ระดบั  5  

 

 

 

 พฒันาการ 

จดัการความรู้ของ

สถาบนั ฯ 

 

 

 โครงการจดัการความรู้ 

 จดัทําสมรรถนะของ

บคุลากรตามสายงาน 

 จดักิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้“บอกกลา่วเลา่ขาน” 

       และเผยแพร่ความรู้จาก 

       ผลการพฒันาบคุลากรสู ่  

       Web  และจดหมายขา่ว 

       โดยเฉพาะเรื่องพฒันางาน 

       สารบรรณ 

ต.ค.52 – ก.ย.53 

 

 

 

 

   รองผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร 
 

3.  มีบคุลากรที่มี

ศกัยภาพความสามารถ

ในการปรับตวัรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

 

 ระดบัคณุภาพของ 

แผนพฒันาบคุลากรของ

สถาบนั ฯ 

 

ระดบั  5  

 

 สนบัสนนุให้ 

บคุลากรทกุคนได้รับ

การอบรมสมัมนาทัง้

ในประเทศและ

ตา่งประเทศ  พร้อม 

ทัง้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึง่กนัและกนั 

 โครงการพฒันาศกัยภาพ 

บคุลากร  และการจดัการ

ความรู้เพื่อพฒันาบคุลากรของ 

สถาบนั ฯ 

ต.ค.52 – ก.ย.53 

 

 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

4.  มีสารสนเทศที่มี 

คณุภาพ  ใช้ในการ

ตดัสนิใจและประเมิน

สถานการณ์เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 

 

 ระดบัความสําเร็จ 

ของการพฒันาระบบ 

ฐานข้อมลู 
 

ระดบั  5  

 
 

 พฒันาระบบ 

สารสนเทศและการ 

สื่อสารเพื่อการ

บริหารจดัการและ 

ปรับปรุงระบบฐาน 

ข้อมลู 

 โครงการพฒันาระบบ 

ข้อมลูเพื่อการบริหารให้

สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมลู 

ตา่ง ๆ ได้อย่างทัว่ถงึ 

ต.ค.52 – ก.ย.53 

 

 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
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เป้าประสงค์ 
 

ตวัชีว้ดั 
 

เป้าหมาย  
 

กลยทุธ์ 

 

แผนงาน / โครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

 

ผู้ รับผิดชอบ 

5.  มีสภาพแวดล้อมที่

สง่เสริมคณุภาพชีวติที่ดี

   

 

 ร้อยละของความ 

พงึพอใจด้านสิง่แวด 

ล้อมและชีวิตความ

เป็นอยูข่องบคุลากร

สถาบนั ฯ 
 

ร้อยละ  80  
 

 พฒันาสภาพ 

แวดล้อมและชีวิต

ความเป็นอยูข่อง

บคุลากร 
 

 โครงการ 5 ส. 

 

ต.ค.52 – ก.ย.53 

 

 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
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แผนปฏบิัตกิาร พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 -  กันยายน 2553) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
สร้างงานวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล 

 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  โยเหลา) 

 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้ รับผิดชอบ 

1.  เพิม่ปริมาณและ 

     คณุภาพของ 

     ผลงานวิจยัใน  

     ระดบัสากล 

 ร้อยละของ

โครงการวิจยัที่

เสร็จในเวลา 

ที่กําหนด 

 ร้อยละผลงาน 

วิจยัได้มีการ

เผยแพร่ใน

วารสาร  หรือ

นําไปอ้างอิง 

 

 ร้อยละ  70 

 

 

 

 ร้อยละ  80 

 

 

 

 

 

 มีระบบบริหาร 

งานวิจยัที่ม ี

      ประสทิธิภาพ 

 

 สร้างทีมงาน 

เผยแพร่ 

ผลงานวิจยั 

 โครงการพฒันา

ฐานข้อมลูเพื่อการ

บริหารงานวิจยั 

 

 มีอนกุรรมการพฒันา

ผลงานวิจยัทัง้

ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก

สถาบนัและ

ตา่งประเทศ 

 ระยะสาํรวจ  

ต.ค. – ธ.ค. 

2552 

 

 ระยะพฒันาและ

มีการติดตามผล

ทกุ 3 เดือน 

1.  สาํรวจ

ผลงานวิจยัที่ทํา

เสร็จและยงัมิได้

มีการเผยแพร่ 

2.  ร่างเอกสาร

ฉบบัลงพิมพ์ 

3.  สง่ตีพมิพ์ 

 

 ทศันา 

 วาสนา 

 กรรณิการ์ 
 คณะกรรมการ

พฒันาผลงาน 

     วิจยั 

 นกัศกึษาระดบั
ปริญญาเอก      

5 คน 
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2 

 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้ รับผิดชอบ 

  จํานวนเงินสนบั 

      สนนุงานวจิยั 

ตอ่อาจารย์และ

นกัวจิยั จาก

ภายในและ

ภายนอก 

 ร้อยละของ

อาจารย์  

นกัวจิยัทีไ่ด้รับ

ทนุสนบัสนนุ

จากภายนอก 

 มากกวา่ 

80,000.- บาท 

ตอ่คนตอ่ปี 

      ทัง้ภายใน 

      และทนุ   

      ภายนอก 

 ร้อยละ 50 

ทนุจาก

ภายใน 

      และร้อยละ  

      40  ทนุจาก  

      ภายนอก 

  โครงการสมัมนาประเดน็

วิจยัทางพฤติกรรม

ศาสตร์เพื่อกําหนด

ปัญหาการวิจยัร่วมกบั

ผู้ รับประโยชน์จากการ

วิจยั 

 โครงการสร้างชดุ

โครงการวิจยัร่วมกบั

นกัวิชาการ  ผู้ปฏิบตัิ 

 ปีละไมน่้อยกวา่  

      6 ครัง้ 

 

 

 

 

 พฒันาชดุ

โครงการวิจยั

บรูณาการปีละ   

      2 ชดุโครงการ 

 คณะกรรมการ
พฒันาผลงาน 

     วิจยั 
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3 

 

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้ รับผิดชอบ 

2.  สร้างความเป็น 

     เลศิของกลุม่ 

     งานวิจยัด้าน 

     ครอบครัวและ 

     พฤติกรรมการ 

     ทํางานเพื่อให้ 

     สามารถชีน้ํา 

     สงัคม 
 

 จํานวนงานวจิยั

ทางพฤติกรรม

ศาสตร์ด้านการ

ทํางาน  ด้าน

ครอบครัวที่

นําไปใช้อยา่ง

เป็นรูปธรรม 

 จํานวนผลงาน 

วิจยัที่ได้รับการ 

       ตีพมิพ์ในระดบั 

      นานาชาติ 

 

 ร้อยละ  10 

 

 

 

 

 

 

 ร้อยละ  2 

 มีระบบบริหาร

จดัการความรู้

ด้านการวิจยั 

 

 

 

 

 สร้างกลุม่งาน 

วิจยัเฉพาะ 

      ทางที่มี 

      ศกัยภาพ  

      ประกอบด้วย 

      ด้านครอบ  

      ครัว  ด้าน 

      พฤติกรรมการ 

      ทํางาน 
 

 โครงการสร้าง

ฐานความรู้ทางเว็ปไซด์

เพือ่การเผยแพร่วิธีวิทยา  

องค์ความรู้ 

 

 

 

 โครงการสมัมนาประเดน็

วิจยัทางพฤติกรรม

ศาสตร์เพื่อกําหนด

ปัญหาการวิจยัร่วมกบั

ผู้ รับประโยชน์จากการ

วิจยั 

 

 ระยะเริ่มต้น   

      ต.ค. – ม.ค.  2553 

 

 

 

 

 

 ระยะพฒันาและ

ติดตามผลทกุ 3 

เดือน  ปีละไมน่้อย

กวา่ 6 ครัง้ 

 

 รอง

ผู้ อํานวยการ

ฝ่ายวิจยั 

 ดร.จรัล 

 ดร.นําชยั 

 กลุม่นกัวิจยั 

 ทศันา 

 อษุา 

 นิสติสถาบนั ฯ 
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แผนปฏบิัตกิาร พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 -  กันยายน 2553) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
1. สร้างองค์ความรู้และพฒันาโครงการบริการวชิาการที่มีคุณภาพเพื่อพฒันาชุมชนและสงัคมอย่างยั่งยนื 

                                                                                                               (ผศ.ดร.อังศนิันท์  อนิทรกาํแหง) 

 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตวัชีว้ัด 
 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
 

ระยะเวลาดาํเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

3.1 มีระบบกลไกใน 

การบริการวชิาการ 

       -  มีแผน 

  -  คณะกรรมการ 

  -  หลกัเกณฑ์ให้ 

          บริการสงัคม 

  -  ประเมินผล 

  -  นําผลประเมิน 

          ปรับปรุง 

  -  เชื่อมโยงเข้ากบั 

          การสอน+วิจยั+    

          ศิลปะ 

 -  นําผลประเมิน 

         ไปปรับปรุงการ 

    เชื่อมโยง 

-  มีระบบกลไกครบทกุ 

กระบวนการ  ตาม 

เกณฑ์  สกอ. 

-  จํานวนการจดั 

โครงการบริการวชิา 

การตอ่จํานวน

บคุลากรทัง้หมด ตาม

เกณฑ์ ก.พ.ร. 

-  ร้อยละของจํานวน   

อาจารย์ที่ให้บริการ   

วิชาการ   

-  มีการบรูณาการ   

บริการวิชาการสูก่าร   

เรียนการสอน  การ

วิจยัตามเกณฑ์  สกอ. 
 

ครบทกุกระบวนการ 

ตามเป้าประสงค์   

15  โครงการ 

 

 

 

 

 

อย่างน้อย 5 คน 

 

  

อย่างน้อย  อย่างละ 

1  โครงการ 

-  สร้างกลไกในการ 

เผยแพร่ผลงาน หรือ   

องค์ความรู้ของ

สถาบนั สูป่ระชาชน 

1.  ประชมุเรื่อง “การสรุปและ

ประเมินผลโครงการปรับเปลีย่น

พฤติกรรมสขุภาพ” 

2.  โครงการอบรม เรื่อง “การ

เสริมสร้างแนวคิด 3 self และ 

PROMISE และการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมฯ” 

3.  โครงการอบรมเรื่อง 

“หลกัเกณฑ์และการดําเนินการ

บริหารจดัการโครงการตาม

ข้อตกลงของสถานพยาบาลใน

เขตกรุงเทพมหานคร” 

 

25-26 กมุภาพนัธ์ 

2553 

 

10-12 พฤษภาคม 

2553 

 

 

27 พฤษภาคม  2553 

 รองผู้ อํานวยการ

ฝ่ายจดัการ

ความรู้และ  

กิจการพิเศษ 
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เป้าประสงค์ 
 

ตวัชีว้ัด 
 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
 

ระยะเวลา

ดาํเนินงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 -  ร้อยละของระดบั

ความพงึพอใจของ

ผู้ รับบริการ  ในด้าน 

   1.  กระบวนการ 

        ขัน้ตอนให้บริการ 

   2.  ผู้ให้บริการ 

   3.  สิง่อํานวยความ 

        สะดวก 

   4.  คณุภาพการให้ 

        บริการ 

   5.  ตอบสนองความ 

        ต้องการของ  

        สงัคม 

-   ร้อยละของโครงการ 

บริการวิชาการที่แล้ว 

เสร็จตามเวลาที่ 

กําหนด 
 

> 85 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 % 

 

 4.  โครงการอบรมวิเคราะห์แปลผล 

 

เมษายน  2553 

 

 อ.อษุา ศรีจินดารัตน์ 

 ดร.จรัล  อุน่ฐิติวฒัน์ 

 ดร.ยทุธนา  ไชยจกูลุ 

 อ.ดร.สภุาพร  

       ธนะชานนัท์ 

 

 

 

3 
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เป้าประสงค์ 
 

ตวัชีว้ัด 
 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
 

ระยะเวลา

ดาํเนินงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

3.2 กิจกรรมบริการ 
วิชาการเพื่อพฒันา    

นิสติ   

   -  สาํรวจความ         

ต้องการ จําเป็น 

   -  จดัหาสิง่อํานวย     

ความสะดวก 

    -  สง่เสริม     

คณุภาพชีวิต 

    -  ให้คําปรึกษา 

    -  ให้ข้อมลู      

ข่าวสาร 

    -  พฒันา         

ประสบการณ์         

นิสติและศิษย์เก่า 

   -   นําผลประเมิน    

มาพฒันาบริการ 
 

-  ดําเนินกิจกรรมครบ 

ตามเป้าประสงค์ 

ตามเกณฑ์  สกอ. 

-  สง่เสริมกิจกรรม 

นกัศกึษาครบถ้วน 

สอดคล้องณลกัษณะ 

ของบณัฑิตทัง้ 5 ด้าน 

คือ 

    กิจกรรมวิชาการ 

    สง่เสริมสขุภาพ 

    บําเพญ็ประโยชน์ 

    นนัทนาการ   

ศิลปวฒันธรรม 

ครบตามเป้าประสงค์ 

 

 

ทํากิจกรรมครบทัง้  

5 ด้าน  ให้แก่นิสติ 

 1.  โครงการอบรม เรื่อง ”ชีวิตเป็น

สขุกบัการทํางานและการเรียน” 

2.  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สขุภาพด้วยการออกกําลงักาย  

และศิลปะการตอ่สู้ 

3.  โครงการสง่เสริมให้นิสติ

บําเพญ็ประโยชน์แก่สงัคมและ

อนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

5  ตลุาคม 2552 

 

พฤศจิกายน  2552 

 

 

ธนัวาคม  2552 

 

 

 

 รองผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายจดัการความรู้ 

       และกิจการพิเศษ 

 

 

 

4 
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 2.  สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชีว้ัด 
 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
 

ระยะเวลา

ดาํเนินงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

4.1 มีระบบและ
กลไกในการทํานุ

บํารุงศิลปะ 

วฒันธรรม 

       -  มีแผนงาน 

       -  โครงการ 

       -  คําสัง่แตง่ตัง้ 

          คณะทํางาน 

      -  หลกัฐาน 

         เผยแพร่ 

         ผลงานด้าน 

         ความร่วมมือ 

         ศิลปวฒันธรรม 

         ทัง้ระดบัชาติ 

         และนานาชาติ 

-  มีระบบกลไกครบ

ทกุกระบวนการ 

-  ร้อยละเฉลีย่ของ 

   นิสติที่เข้าร่วม

โครงการ กิจกรรม  

(สกอ.) 

-  ร้อยละของ

ผู้ เข้าร่วมโครงการ  

มีความพงึพอใจ 

-  ร้อยละของ

โครงการที่เสร็จ

ตามแผน 

 

ครบทกุกระบวนการ 

ตามเป้าประสงค์ 

50 % 

 

 

 

80 % 

 

 

90 % 

 

 1.  โครงการทําบญุทอดกฐิน 

2.  โครงการบรรยายธรรมหลกั

พทุธศาสนา 

3.  กิจกรรมการแสดงศิลปวฒัน 

ธรรมไทย  ระหวา่งไทยกบั

มาเลเซีย 

4.  โครงการสง่เสริมมารยาท

ไทยในวนัไหว้ครู 

5.  กิจกรรมการแสดงศิลปวฒัน 

ธรรมไทยของนิสติ ศิษย์เก่าใน

วนัสถาปนาสถาบนั ฯ  ครบรอบ  

55  ปี   

6.  กิจกรรมทําบญุเนื่องในวนั

สถาปนาสถาบนั ฯ ครบรอบ  

55  ปี 

 

10  ตลุาคม  2552 

มิถนุายน  2553 

 

มิถนุายน  2553 

 

 

กรกฎาคม  2553 

 

สงิหาคม  2553 

 

 

 

สงิหาคม  2553 

 

 

 

 

 รองผู้ อํานวยการ

ฝ่ายจดัการความรู้

และกิจการพิเศษ 

 

 

 
 

 
 


