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แผนปฏิบัตกิ าร พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
ประเด็นยุทธศาสตร์
สร้ างองค์ ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ ให้ มีคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม)
เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

1. ขยายการผลิตบัณฑิต - จํานวนนิสติ
สาขาวิชาการวิจยั
ที่รับเข้ าศึกษา
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

รับนิสิตเข้ าศึกษา
ปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาเอกในปี
การศึกษา 2553
ให้ ได้ ตามแผน

 ประชาสัมพันธ์
การรับนิสติ ระดับ
ปริญญาโทและเอก
สาขาวิชาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ ในหลักสูตร
ปรับปรุ ง (2552)

1. โครงการผลิตมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุ ง)
1) โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาโท สาขาวิชาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
2) โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาเอกสาขาวิชาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ (แบบ 1)
3) โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาเอก สาขาวิชาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ (แบบ 2)
2. โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

งบประมาณ

-

-

-

10,000.-

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

 ปี 2553
 ฝ่ ายวิชาการ
รับนิสิตเข้ า  คณะกรรมการ
มาศึกษา
บริ หารหลักสูตร
ปริ ญญาโทและเอก
 คณาจารย์
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เป้าประสงค์
2. บัณฑิตสาขาวิชาการ
วิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์มีความสามารถ
ทางการวิจยั มีคณ
ุ ภาพ
และมีคณ
ุ ธรรม

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

1) จํานวนนิสติ เข้ า 1) จํานวนนิสติ เข้ า
ร่วมโครงการวิจยั / ร่วมโครงการวิจยั /
วิชาการแต่ละครัง้ ที่
วิชาการ
จัดโครงการ ไม่
น้ อยกว่า 50%
2) จํานวนนิสติ นํา 2) จํานวนนิสติ
เสนงานวิจยั ในที่ ระดับปริ ญญาโทที่
สําเร็จการศึกษาใน
ประชุมวิชาการ
ปี งบประมาณ
นําเสนองานวิจยั ใน
ที่ประชุมวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 50 %
3) จํานวนรายวิชา 3) จํานวนรายวิชา
ที่เปิ ดสอนในแต่
100 % ที่เน้ น
ละปี การศึกษาที่มี ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
การเน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสําคัญและ
สอดแทรก
คุณธรรม

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 พัฒนาการเรี ยน 2. จํานวนโครงการที่นิสิตเข้ าร่ วม
1) โครงการนําเสนอผลการวิจยั
การสอนให้ นิสติ มี
ประสบการณ์ตรงการ ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ
2) โครงการจัดประชุมวิชาการ
วิจยั มีคณ
ุ ธรรมและ
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ทางพฤติกรรมศาสตร์
3) กิจกรรมรายวิชาที่มีการ
สอดแทรกประสบการณ์ตรงกับการ
วิจยั คุณธรรมและเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ
4) โครงการวิจยั สัญจร
5) โครงการบริ การปรึกษาการ
วิจยั
6) โครงการติดตามคุณภาพ
บัณฑิต
7) โครงการวิเคราะห์ผลด้ วย
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
210,000.40,000.130,000.-

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
 มิถนุ ายน
2553
 สิงหาคม
2553
 2553

-

 2553
 2553

-

 2553

242,000.-

 2553

ผู้รับผิดชอบ

 ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิจยั , และฝ่ าย
การจัดการความรู้
 คณาจารย์
 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ปริญญาโทและเอก
 นักวิจยั
(อ.ทัศนา และ
อ.อุษา)
 เจ้ าหน้ าที่
บริหารงานทัว่ ไป
(คุณวนิดา)
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เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

4) ความพึงพอใจ
ของนายจ้ างและผู้
ที่เกี่ยวข้ องกับ
บัณฑิตในเรื่ อง
ความรู้
ความสามารถ
ทางวิชาชีพและ
การทํางานของ
บัณฑิต
5) จํานวนนิสติ เข้ า
ร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต

4) มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก

5) จํานวนนิสติ
อย่างน้ อย 50%
ของกลุม่ เป้าหมาย
เข้ าร่วมโครงการแต่
ละรุ่น

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
8) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ
8.1 โครงการเร่งรัดการทํา
วิทยานิพนธ์
8.2 โครงการสนับสนุนการ
สัมมนาทางวิชาการ
8.3 โครงการนําเสนอ
ความก้ าวหน้ าในการทําวิทยานิพนธ์
8.4 โครงการศึกษาดูงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
 2553

75,000.65,000.25,000.25,000.-

ผู้รับผิดชอบ
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เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

3. หลักสูตรมีการบริ หาร 1) จํานวนนิสติ ที่ 1) จํานวนนิสติ ที่
จัดการอย่างมี
สําเร็ จในระยะเวลา สําเร็จ 60% ที่ใช้
ประสิทธิภาพ
ที่กําหนด
เวลาน้ อยกว่าเวลา
สูงสุดที่กําหนดไว้
2) รายวิชาที่ใช้ 2) รายวิชา 20 %
E-learning
ที่ใช้ E-learning
3) จํานวนนิสติ
3) จํานวนนิสติ ที่
ที่เข้ าร่วม
เข้ าร่วมโครงการ
โครงการ/
ไม่น้อยกว่า 70%
กิจกรรม
4) จํานวน
4) จํานวนคณาจารย์
คณาจารย์ที่
ที่เข้ าร่วมโครงการ
เข้ าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 70%
5) จํานวนคณาจารย์
5) จํานวน
75 %ทําโครงการ
คณาจารย์
วิจยั เพื่อพัฒนาสื่อ
ทําวิจยั เพื่อ
และการเรี ยน
พัฒนาสื่อ
และการเรี ยน

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

 เร่งรัดการศึกษา
ของนิสิตให้ มี
ประสิทธิภาพ
 พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรี ยนและผู้สอน
 ส่งเสริ มให้ มีการ
ทําวิจยั เพื่อพัฒนา
สื่อและการเรี ยน

1) โครงการพัฒนาเค้ าโครง
ปริ ญญานิพนธ์และปริ ญญานิพนธ์
2) โครงการติดตามความก้ าวหน้ า
ในการทําปริ ญญานิพนธ์
3) โครงการส่งเสริมการใช้ ระบบ
E-learning
4) กิจกรรมเสริ มพิเศษ ส่งเสริม
ศักยภาพนิสติ และคณาจารย์
ทางด้ านวิชาการ ภาษา คุณธรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา
6) โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อ
และการเรี ยน

75,000.25,000.100,000.-

50,000.-

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
 2553

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่ ายวิชาการและ
ฝ่ ายวิจยั
 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
 คณาจารย์
 มหาวิทยาลัย
 ฝ่ ายจัดการความรู้
และกิจการพิเศษ
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เป้าประสงค์
4. หลักสูตรได้
มาตรฐาน

ตัวชี ้วัด
 เกณฑ์ สกอ.
ในเรื่ องหลักสูตร
 มีหลักสูตร
นานาชาติ

เป้าหมาย
 หลักสูตรได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ สกอ. ในปี
2553
 มีแผนพัฒนา
อาจารย์
 การทําวิจยั
Needs Assessment
หลักสูตรนานาชาติ

กลยุทธ์
 ดําเนินการปรับ
ปรุงหลักสูตรให้ ได้
มาตรฐาน สกอ.
 สร้ างหลักสูตร
นานาชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
วท.ม. และ ปร.ด.
 โครงการแลกเปลี่ยน / สร้ าง
เครื อข่ายทางวิชาการระหว่าง
คณาจารย์ นิสติ กับสถาบัน
การศึกษาต่างประเทศ

-

 โครงการวิจยั Needs
Assessment

-

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
 2553

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่ ายวิชาการ
 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
 คณาจารย์
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เป้าประสงค์
5. อาจารย์มีคณ
ุ ภาพ
ศักยภาพและได้
มาตรฐานทาง
วิชาการ

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 จํานวน
อาจารย์ที่เข้ า
ร่วมประชุม
วิชาการ
 จํานวน
อาจารย์ มี
ผลิตผลงาน
วิชาการเพื่อ
เลื่อนตําแหน่ง
 จํานวน
บทความที่
ได้ รับการตีพมิ พ์
เผยแพร่ระดับชาติ
หรื อนานาชาติ

 จํานวนอาจารย์
ที่เข้ าร่วมประชุม
วิชาการ ไม่น้อย
กว่า 80%
 จํานวนอาจารย์
ที่เลื่อนตําแหน่ง
ทางวิชาการ 20%

 ส่งเสริ มอาจารย์
ในการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการและ เลื่อน
ตําแหน่งทางวิชาการ

1) การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน
- การเพิ่มความรู้ และประสบการณ์
ในการเข้ าอบรม สัมมนา ดูงาน และ
เสนอผลงานวิชาการ
- อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ
เพื่อเข้ าสูต่ ําแหน่งทางวิชาการสูงขึ ้น
1) โครงการสนับสนุนให้ อาจารย์
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการใน
ระดับชาติ
2) แผนพัฒนาอาจารย์

 จํานวนอาจารย์
40 % ที่ตีพิมพ์
บทความเผยแพร่
ในระดับชาติ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
 2553

596,000.-

10,000.-

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่ ายวิชาการ
 ฝ่ ายวิจยั
 คณาจารย์
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เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

6. มีความพร้ อมใน
ปั จจัยที่เอื ้อต่อการสร้ าง
องค์ความรู้ทางสาขา
วิชาการวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ ประยุกต์

1) มีครุภณ
ั ฑ์
ทางด้ านการ
เรี ยนการสอน
2) มีศนู ย์
สารสนเทศ
3) มีฐานข้ อมูล
ทางวิชาการและ
การวิจยั
4) มีตําราสาขา
วิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ ประยุกต์
5) มีวารสาร
พฤติกรรม
ศาสตร์

 มีความพึงพอใจ
ของบุคลากรและ
นิสิตในปั จจัยที่เอื ้อ
ต่อการเรี ยนรู้
 วารสารพฤติ
กรรมศาสตร์ ได้ รับ
การยอมรับจาก
สกอ.

 ส่งเสริ มให้ มีความ
พร้ อมในปั จจัยที่เอื ้อ
ต่อการสร้ างองค์
ความรู้ทางการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์
 เพิ่มงบประมาณ
ด้ านการพัฒนาและ
จัดหาวัสดุและสื่อ
การเรี ยนการสอน

1) โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา โดยเฉพาะ ICT
2) โครงการพัฒนาฐานข้ อมูล
การเรี ยนการสอน
3) โครงการจัดทําวารสาร
พฤติกรรมศาสตร์ ฉบับภาษา
อังกฤษและฉบับภาษาไทย

486,000.-

4) โครงการปรับปรุงศูนย์
สารสนเทศในเรื่ องการเรี ยนรู้

หมายเหตุ : แผนการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจําปี 2553
1) ปริ ญญาโทควบเอก (ในเวลาราชการ) 25 คน (มิถนุ ายน 2553)
2) ปริ ญญาเอก (แบบ 1)
5 คน (มิถนุ ายน 2553)
3) ปริ ญญาเอก (แบบ 2)
15 คน (มิถนุ ายน 2553)

งบดําเนินการ
ภาษาไทย เงิน
สกอ 50,000.ภาษาอังกฤษ
เงินรายได้
25,000.874,600.-

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
 2553

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่ ายวิชาการ
 ฝ่ ายบริ หาร
 ฝ่ ายจัดการความรู้
และฝ่ ายวิจยั
 เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
คอมพิวเตอร์
 คณาจารย์
 บรรณาธิการ
(ดร.จรัล และ
ดร.ยุทธนา)
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แผนปฏิบัตกิ าร พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้ เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
(ดร.สุภาพร ธนะชานันท์ )
เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

เป้ าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. มีโครงสร้ างองค์กร
และระบบบริ หารที่เอื ้อ
ต่อการเปลี่ยนแปลง

 ระดับความสําเร็ จ
ของการปรับโครงสร้ าง
องค์กรและระบบบริ หาร
ที่เอื ้อต่อการเปลีย่ น
แปลง

ระดับ 2

 ปรับปรุ ง
โครงสร้ างองค์กรและ
ระบบบริ หารงานของ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง

 โครงการปรับปรุงโครง
สร้ างองค์กรและระบบงานให้ มี
ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล

ต.ค.52 – ก.ย.53

 รองผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร

 โครงการลดรอบระยะเวลา
ในการทํางาน
 พัฒนาระบบ
การสื่อสารองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ

 โครงการพัฒนาระบบการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์

.

 รณรงค์ให้ เกิด  โครงการรณรงค์การ
พฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานและส่งเสริ ม
ประหยัดพลังงาน
การใช้ ทรัพยากรร่วมกัน
และการใช้ ทรัพยากร
ร่วมกัน
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เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

เป้ าหมาย

2. เป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ ที่สามารถรองรับ
การเปลีย่ นแปลง

 ระดับความสําเร็ จ
ของการเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ที่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

ระดับ 5

3. มีบคุ ลากรที่มี
 ระดับคุณภาพของ
ศักยภาพความสามารถ แผนพัฒนาบุคลากรของ
ในการปรับตัวรองรับการ สถาบัน ฯ
เปลี่ยนแปลง

ระดับ 5

 สนับสนุนให้
บุคลากรทุกคนได้ รับ
การอบรมสัมมนาทัง้
ในประเทศและ
ต่างประเทศ พร้ อม
ทังแลกเปลี
้
่ยนเรี ยนรู้
ซึง่ กันและกัน

ระดับ 5

 พัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการ
บริ หารจัดการและ
ปรับปรุ งระบบฐาน
ข้ อมูล

4. มีสารสนเทศที่มี
คุณภาพ ใช้ ในการ
ตัดสินใจและประเมิน
สถานการณ์เพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลง

 ระดับความสําเร็ จ
ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูล

กลยุทธ์
 พัฒนาการ
จัดการความรู้ของ
สถาบัน ฯ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.52 – ก.ย.53

 รองผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร

 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบัน ฯ

ต.ค.52 – ก.ย.53

 รองผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร

 โครงการพัฒนาระบบ
ข้ อมูลเพื่อการบริ หารให้
สามารถเชื่อมโยงฐานข้ อมูล
ต่าง ๆ ได้ อย่างทัว่ ถึง

ต.ค.52 – ก.ย.53

 รองผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร

แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม
 โครงการจัดการความรู้
 จัดทําสมรรถนะของ
บุคลากรตามสายงาน
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ “บอกกล่าวเล่าขาน”
และเผยแพร่ความรู้จาก
ผลการพัฒนาบุคลากรสู่
Web และจดหมายข่าว
โดยเฉพาะเรื่ องพัฒนางาน
สารบรรณ
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เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

5. มีสภาพแวดล้ อมที่  ร้ อยละของความ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ที่ดี พึงพอใจด้ านสิง่ แวด
ล้ อมและชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องบุคลากร
สถาบัน ฯ

เป้ าหมาย
ร้ อยละ 80

กลยุทธ์
 พัฒนาสภาพ
แวดล้ อมและชีวิต
ความเป็ นอยูข่ อง
บุคลากร

แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม
 โครงการ 5 ส.

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.52 – ก.ย.53

 รองผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร
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แผนปฏิบัตกิ าร พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
ประเด็นยุทธศาสตร์
สร้ างงานวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ ให้ มีความเป็ นเลิศในระดับสากล
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา)
เป้าประสงค์
1. เพิม่ ปริมาณและ
คุณภาพของ
ผลงานวิจยั ใน
ระดับสากล

ตัวชี ้วัด
 ร้ อยละของ
โครงการวิจยั ที่
เสร็จในเวลา
ที่กําหนด
 ร้ อยละผลงาน
วิจยั ได้ มีการ
เผยแพร่ใน
วารสาร หรื อ
นําไปอ้ างอิง

เป้าหมาย
 ร้ อยละ 70

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน

 มีระบบบริ หาร  โครงการพัฒนา
งานวิจยั ที่มี
ฐานข้ อมูลเพื่อการ
ประสิทธิภาพ
บริ หารงานวิจยั

 ระยะสํารวจ
ต.ค. – ธ.ค.
2552






 ร้ อยละ 80

 สร้ างทีมงาน
เผยแพร่
ผลงานวิจยั

 มีอนุกรรมการพัฒนา
ผลงานวิจยั ทัง้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันและ
ต่างประเทศ

 ระยะพัฒนาและ
มีการติดตามผล

ทุก 3 เดือน
1. สํารวจ
ผลงานวิจยั ที่ทํา
เสร็จและยังมิได้
มีการเผยแพร่
2. ร่างเอกสาร
ฉบับลงพิมพ์
3. ส่งตีพมิ พ์

ผู้รับผิดชอบ
ทัศนา
วาสนา
กรรณิการ์
คณะกรรมการ
พัฒนาผลงาน
วิจยั
นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก
5 คน

12

2
เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

เป้ าหมาย

 จํานวนเงินสนับ  มากกว่า
สนุนงานวิจยั
80,000.- บาท
ต่ออาจารย์และ
ต่อคนต่อปี
นักวิจยั จาก
ทังภายใน
้
ภายในและ
และทุน
ภายนอก
ภายนอก
 ร้ อยละของ
 ร้ อยละ 50
อาจารย์
ทุนจาก
นักวิจยั ทีไ่ ด้ รับ
ภายใน
ทุนสนับสนุน
และร้ อยละ
จากภายนอก
40 ทุนจาก
ภายนอก

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

 โครงการสัมมนาประเด็น  ปี ละไม่น้อยกว่า
วิจยั ทางพฤติกรรม
6 ครัง้
ศาสตร์ เพื่อกําหนด
ปั ญหาการวิจยั ร่วมกับ
ผู้รับประโยชน์จากการ
วิจยั
 โครงการสร้ างชุด
 พัฒนาชุด
โครงการวิจยั ร่วมกับ
โครงการวิจยั
นักวิชาการ ผู้ปฏิบตั ิ
บูรณาการปี ละ
2 ชุดโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
 คณะกรรมการ
พัฒนาผลงาน
วิจยั
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3
เป้าประสงค์
2. สร้ างความเป็ น
เลิศของกลุม่
งานวิจยั ด้ าน
ครอบครัวและ
พฤติกรรมการ
ทํางานเพื่อให้
สามารถชี ้นํา
สังคม

ตัวชี ้วัด

เป้ าหมาย

 จํานวนงานวิจยั  ร้ อยละ 10
ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ ด้านการ
ทํางาน ด้ าน
ครอบครัวที่
นําไปใช้ อย่าง
เป็ นรูปธรรม
 จํานวนผลงาน  ร้ อยละ 2
วิจยั ที่ได้ รับการ
ตีพมิ พ์ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

 มีระบบบริ หาร  โครงการสร้ าง
 ระยะเริ่ มต้ น
 รอง
จัดการความรู้
ฐานความรู้ทางเว็ปไซด์
ต.ค. – ม.ค. 2553
ผู้อํานวยการ
ด้ านการวิจยั
เพือ่ การเผยแพร่วิธีวิทยา
ฝ่ ายวิจยั
องค์ความรู้
 ดร.จรัล
 ดร.นําชัย
 กลุม่ นักวิจยั
 ทัศนา
 สร้ างกลุม่ งาน  โครงการสัมมนาประเด็น  ระยะพัฒนาและ  อุษา
วิจยั เฉพาะ
วิจยั ทางพฤติกรรม
ติดตามผลทุก 3
 นิสติ สถาบัน ฯ
ทางที่มี
ศาสตร์ เพื่อกําหนด
เดือน ปี ละไม่น้อย
ศักยภาพ
ปั ญหาการวิจยั ร่วมกับ
กว่า 6 ครัง้
ประกอบด้ วย
ผู้รับประโยชน์จากการ
ด้ านครอบ
วิจยั
ครัว ด้ าน
พฤติกรรมการ
ทํางาน
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แผนปฏิบัตกิ าร พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้ างองค์ ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่ างยั่งยืน
(ผศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง)
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

3.1 มีระบบกลไกใน
การบริ การวิชาการ
- มีแผน
- คณะกรรมการ
- หลักเกณฑ์ให้
บริ การสังคม
- ประเมินผล
- นําผลประเมิน
ปรับปรุ ง
- เชื่อมโยงเข้ ากับ
การสอน+วิจยั +
ศิลปะ
- นําผลประเมิน
ไปปรับปรุงการ
เชื่อมโยง

- มีระบบกลไกครบทุก
กระบวนการ ตาม
เกณฑ์ สกอ.
- จํานวนการจัด
โครงการบริ การวิชา
การต่อจํานวน
บุคลากรทังหมด
้
ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.
- ร้ อยละของจํานวน
อาจารย์ที่ให้ บริ การ
วิชาการ
- มีการบูรณาการ
บริ การวิชาการสูก่ าร
เรียนการสอน การ
วิจยั ตามเกณฑ์ สกอ.

ครบทุกกระบวนการ
ตามเป้าประสงค์
15 โครงการ

- สร้ างกลไกในการ
เผยแพร่ผลงาน หรื อ
องค์ความรู้ของ
สถาบัน สูป่ ระชาชน

1. ประชุมเรื่อง “การสรุปและ
ประเมินผลโครงการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ”
2. โครงการอบรม เรื่ อง “การ
เสริ มสร้ างแนวคิด 3 self และ
PROMISE และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมฯ”
3. โครงการอบรมเรื่ อง
“หลักเกณฑ์และการดําเนินการ
บริหารจัดการโครงการตาม
ข้ อตกลงของสถานพยาบาลใน
เขตกรุงเทพมหานคร”

25-26 กุมภาพันธ์
2553

 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ ายจัดการ
ความรู้และ
กิจการพิเศษ

อย่างน้ อย 5 คน

อย่างน้ อย อย่างละ
1 โครงการ

10-12 พฤษภาคม
2553

27 พฤษภาคม 2553
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

- ร้ อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การ ในด้ าน
1. กระบวนการ
ขั ้นตอนให้ บริ การ
2. ผู้ให้ บริ การ
3. สิง่ อํานวยความ
สะดวก
4. คุณภาพการให้
บริ การ
5. ตอบสนองความ
ต้ องการของ
สังคม
- ร้ อยละของโครงการ
บริ การวิชาการที่แล้ ว
เสร็จตามเวลาที่
กําหนด

> 85 %

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
4. โครงการอบรมวิเคราะห์แปลผล เมษายน 2553 




ผู้รับผิดชอบ
อ.อุษา ศรี จินดารัตน์
ดร.จรัล อุน่ ฐิ ติวฒ
ั น์
ดร.ยุทธนา ไชยจูกลุ
อ.ดร.สุภาพร
ธนะชานันท์

90 %

3
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เป้าประสงค์
3.2 กิจกรรมบริ การ
วิชาการเพื่อพัฒนา
นิสติ
- สํารวจความ
ต้ องการ จําเป็ น
- จัดหาสิง่ อํานวย
ความสะดวก
- ส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิต
- ให้ คําปรึกษา
- ให้ ข้อมูล
ข่าวสาร
- พัฒนา
ประสบการณ์
นิสติ และศิษย์เก่า
- นําผลประเมิน
มาพัฒนาบริ การ

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

- ดําเนินกิจกรรมครบ ครบตามเป้ าประสงค์
ตามเป้าประสงค์
ตามเกณฑ์ สกอ.
- ส่งเสริ มกิจกรรม
ทํากิจกรรมครบทั ้ง
นักศึกษาครบถ้ วน
5 ด้ าน ให้ แก่นิสติ
สอดคล้ องณลักษณะ
ของบัณฑิตทัง้ 5 ด้ าน
คือ
กิจกรรมวิชาการ
ส่งเสริ มสุขภาพ
บําเพ็ญประโยชน์
นันทนาการ
ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอบรม เรื่ อง ”ชีวิตเป็ น
สุขกับการทํางานและการเรียน”
2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพด้ วยการออกกําลังกาย
และศิลปะการต่อสู้
3. โครงการส่งเสริ มให้ นิสติ
บําเพ็ญประโยชน์แก่สงั คมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
5 ตุลาคม 2552
พฤศจิกายน 2552

ผู้รับผิดชอบ
 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ ายจัดการความรู้
และกิจการพิเศษ

ธันวาคม 2552
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2. สืบสานและสร้ างองค์ ความรู้ในการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

4.1 มีระบบและ
กลไกในการทํานุ
บํารุ งศิลปะ
วัฒนธรรม
- มีแผนงาน
- โครงการ
- คําสัง่ แต่งตัง้
คณะทํางาน
- หลักฐาน
เผยแพร่
ผลงานด้ าน
ความร่วมมือ
ศิลปวัฒนธรรม
ทังระดั
้ บชาติ
และนานาชาติ

- มีระบบกลไกครบ
ทุกกระบวนการ
- ร้ อยละเฉลีย่ ของ
นิสติ ที่เข้ าร่วม
โครงการ กิจกรรม
(สกอ.)
- ร้ อยละของ
ผู้เข้ าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
- ร้ อยละของ
โครงการที่เสร็จ
ตามแผน

ครบทุกกระบวนการ
ตามเป้าประสงค์
50 %

80 %

90 %

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการทําบุญทอดกฐิ น
2. โครงการบรรยายธรรมหลัก
พุทธศาสนา
3. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒน
ธรรมไทย ระหว่างไทยกับ
มาเลเซีย
4. โครงการส่งเสริ มมารยาท
ไทยในวันไหว้ ครู
5. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒน
ธรรมไทยของนิสติ ศิษย์เก่าใน
วันสถาปนาสถาบัน ฯ ครบรอบ
55 ปี
6. กิจกรรมทําบุญเนื่องในวัน
สถาปนาสถาบัน ฯ ครบรอบ
55 ปี

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
10 ตุลาคม 2552
มิถนุ ายน 2553
มิถนุ ายน 2553

กรกฎาคม 2553
สิงหาคม 2553

สิงหาคม 2553

ผู้รับผิดชอบ
 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ ายจัดการความรู้
และกิจการพิเศษ

