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แผนปฏิบัตกิ าร พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554) สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
เป้าประสงค์

สร้ างองค์ ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ ให้ มีคุณภาพ
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
กลยุทธ์
รหัส
แผนงาน/โครงการ/ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ดําเนินงาน

1.1 ขยายการผลิต 1. จํานวน
บัณฑิตสาขาวิชา
นิสิตที่รับเข้ า
การวิจยั พฤติกรรม ศึกษา
ศาสตร์
2.มีการ
ประยุกต์
ประชาสัมพันธ์

1. รับนิสิตเข้ า
ศึกษาปริ ญญา
โทและปริญญา
เอกในปี
การศึกษา 2554
ให้ ได้ ตามแผน
2. มีการ
ประชาสัมพันธ์
ตังแต่
้ 3
ช่องทางขึ ้นไป

1. รับนิสิตทุก
ระดับการศึกษา
2. ประชาสัมพันธ์
การรับนิสติ ระดับ
ปริ ญญาโทและเอก
สาขาวิชาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ ใน
หลักสูตรปรับปรุง
(2552)

BSRI1

BSRI2

BSRI3

BSRI4

แผนงานผลิต
มหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต (หลักสูตร
ปรั บปรุ ง)
 โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
 โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริ ญญาเอก
สาขาวิชาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
(แบบ 1)และ(แบบ 2)
 โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริ ญญาโทควบ
ปริญญาเอก สาขาวิชา
การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์
 โครงการประชา
สัมพันธ์ หลักสูตร

20,000.-

ปี 2554 รับ
นิสิตเข้ ามา
ศึกษาทุก
ระดับ

ฝ่ ายวิชาการ
คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
ปริ ญญาโทและเอก
คณาจารย์

แผนยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี

SSAP1
การเป็ นแหล่ง
ความเป็ นเลิศ
ทางด้ าน
นวัตกรรมการ
เรี ยนรู้
SSAP2
การกําหนด
เป้าหมาย
หลักการจัด
การศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา

10,000.-
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เป้าประสงค์
1.2 บัณฑิต
สาขาวิชาการ
วิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ ประยุกต์
มีความสามารถ
ทางการวิจยั มี
คุณภาพและ
มีคณ
ุ ธรรม

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1. จํานวนนิสติ
ปริ ญญาเอกเข้ า
ร่วมโครงการ
2. จํานวนนิสติ
นําเสนอ
งานวิจยั ในที่
ประชุม
3. จํานวน
รายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี
การศึกษาที่มี
การเน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสําคัญและ
สอดแทรก
คุณธรรม
(ตัวบ่งชี ้ที่ 2.6
สกอ. และสมศ.
ตัวชี ้วัดที่ 17
ก.พ.ร.)

1. จํานวนนิสติ
เข้ าร่วม
โครงการวิจยั /
วิชาการแต่ละ
ครัง้ ที่จดั
โครงการ ไม่
น้ อยกว่า 50%
2. จํานวนนิสติ
ระดับปริ ญญา
โทที่จบ
การศึกษา
นําเสนองานวิจยั
ในที่
ประชุมวิชาการ
ไม่น้อยกว่า50%
3. จํานวน
รายวิชา 100 %
ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสําคัญ

1. พัฒนาการ
เรี ยนการสอน
ให้ นิสติ มี
ประสบ การณ์
ตรงการวิจยั มี
คุณธรรมและ
เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ

BSRI5

 โครงการนําเสนอ
ผลการวิจยั ในที่ประชุม
วิชาการนานาชาติ
 โครงการจัดประชุม
วิชาการทางพฤติกรรม
ศาสตร์
 กิจกรรมรายวิชาที่มี
การสอดแทรก
ประสบการณ์ตรงกับการ
วิจยั คุณธรรมและเน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ

210,000.-

มิถนุ ายน
2554

40,000.-

สิงหาคม
2554

130,000.-

2554

 โครงการวิจยั สัญจร
 โครงการบริ การ
ปรึกษาการวิจยั
 โครงการติดตาม
คุณภาพบัณฑิต
 โครงการวิเคราะห์ผล
ด้ วยคอมพิวเตอร์

30,000.-

2554

15,000.-

2554

15,000.-

2554

242,000.-

2554

BSRI6

BSRI7

BSRI8
BSRI9
BSRI10
BSRI 11

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิจยั , และ
ฝ่ ายการจัดการ
ความรู้
คณาจารย์
คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
ปริ ญญาโทและ
เอก
นักวิจยั
(อ.ทัศนา และ
อ.อุษา)
เจ้ าหน้ าที่
บริ หารงานทัว่ ไป
(คุณวนิดา)

แผนยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี

SSAP1
การเป็ นแหล่ง
ความเป็ นเลิศ
ทางด้ าน
นวัตกรรมการ
เรี ยนรู้
SSAP2
การกําหนด
เป้าหมาย
หลักการจัด
การศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา

3

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

4. ความพึง
พอใจของ
นายจ้ างและผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับ
บัณฑิตในเรื่ อง
ความรู้
ความสามารถ
ทางวิชาชีพและ
การทํางานของ
บัณฑิต
(ตัวชี ้วัดที่ 6.1
ก.พ.ร. ตัวบ่งชี ้
2.7 สกอ.และ
สมศ.)
5. จํานวนนิสติ
เข้ าร่วม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติ

4. มีความพึง
พอใจอยูใ่ น
ระดับมาก
5. จํานวนนิสติ
อย่างน้ อย 50%
ของกลุม่ เป้า
หมายเข้ าร่วม
โครงการแต่ละ
รุ่น

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

BSRI12
(SAP7)

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติ

75,000.-

BSRI13

 โครงการเร่งรัดการทํา
วิทยานิพนธ์
 โครงการสนับสนุน
การสัมมนาทางวิชาการ

65,000.-

 โครงการนําเสนอ
ความก้ าวหน้ าในการทํา
วิทยานิพนธ์
 โครงการศึกษาดูงาน

25,000.-

BSRI14
BSRI15

BSRI16

25,000.-

25,000.-

2554

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1.3 หลักสูตรมี
การบริ หาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และมีการ
จัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ

1. จํานวนนิสติ ที่
สําเร็ จในระยะ
เวลาที่กําหนด
2. รายวิชาที่ใช้
E-learning
3. จํานวนนิสติ ที่
เข้ าร่วมโครงการ /
กิจกรรม
4. จํานวน
คณาจารย์ที่เข้ า
ร่วมโครงการ
5. ผลการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
6. จํานวน
คณาจารย์
ทําวิจยั เพื่อ
พัฒนา
สื่อและการเรี ยน

1. จํานวนนิสติ ที่
สําเร็ จ 60% ที่ใช้
เวลาน้ อยกว่าเวลา
สูงสุดที่กําหนดไว้
2. รายวิชา 30% ที่
ใช้ E-learning
3. จํานวนนิสติ ที่เข้ า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 70%
4.จํานวนคณาจารย์
ที่เข้ าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 70%
5.ผลการประเมิน
คุณภาพการ
ศึกษาอยูใ่ นระดับดี
6.จํานวน
คณาจารย์ 75 %
ทําโครงการวิจยั
เพื่อพัฒนาสื่อและ
การเรี ยน

1. เร่งรัด
การศึกษาของ
นิสิตให้ มี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนา
ศักยภาพผู้เรี ยน
และผู้สอน
3. ส่งเสริ มให้ มี
การทําวิจยั เพื่อ
พัฒนาสื่อและ
การเรี ยน

BSRI17

 โครงการพัฒนาเค้ า
โครงปริ ญญานิพนธ์และ
ปริ ญญานิพนธ์
 โครงการติดตาม
ความก้ าวหน้ าในการทํา
ปริ ญญานิพนธ์
 โครงการส่งเสริมการ
ใช้ ระบบ E-learning
 กิจกรรมเสริ มพิเศษ
ส่งเสริ มศักยภาพนิสติ
และคณาจารย์ทางด้ าน
วิชาการ ภาษาทักษะการ
สื่อสาร คุณธรรมและการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
 โครงการวิจยั เพื่อ
พัฒนาสื่อและการเรี ยน

BSRI18

BSRI19
BSRI20

BSRI21
BSRI22

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน
75,000.-

25,000.-

100,000.15,000.-

50,000.25,000.-

2554

ผู้รับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี

ฝ่ ายวิชาการและ
ฝ่ ายวิจยั
คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
คณาจารย์
มหาวิทยาลัย
ฝ่ ายจัดการความรู้
และกิจการพิเศษ

SSAP5
การพัฒนา
และ
เสริ มสร้ าง
ปั ญญาของ
นิสิต

5

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

1.4 หลักสูตได้
มาตรฐานและมี
การพัฒนา
หลักสูตร
นานาชาติ

1. เกณฑ์ TQF
ในเรื่ องหลักสูตร
2. มีหลักสูตร
นานาชาติ
(ตัวชี ้วัดที่ 3.4
ก.พ.ร.)

1. หลักสูตรได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ TQF
2. มีการ
ดําเนินการ
หลักสูตร
นานาชาติ

1. ดําเนินการปรับ
ปรุงหลักสูตรให้ ได้
มาตรฐาน TQF
2. สร้ างหลักสูตร
นานาชาติระดับ
บัณฑิต

BSRI23

 โครงการปรับปรุง
หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด.
 โครงการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติ

25,000.-

2554

ฝ่ ายวิชาการ
คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
คณาจารย์

 โครงการวิจยั Needs

30,000.-

SSAP4
การพัฒนา
ความเป็ น
นานาชาติ
และความ
เป็ นสากล

1. จํานวน
อาจารย์ที่เข้ าร่วม
ประชุมวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 80%
2. จํานวน
อาจารย์ที่เลื่อน
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 10%
3. จํานวน
อาจารย์ 20 %
ที่ตีพิมพ์บท
ความเผยแพร่
ในระดับชาติ

1. ส่งเสริ ม
อาจารย์ในการ
พัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการในการเข้ า
ร่วมประชุมทาง
วิชาการ การ
นําเสนอผลงาน
วิชาการ เป็ น
วิทยากร โดยไม่
รบกวนการสอนที่
สถาบัน ฯ และ
เลื่อนตําแหน่งทาง
วิชาการ

2554

ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิจยั
คณาจารย์

SSAP5
การพัฒนา
และ
เสริ มสร้ าง
ปั ญญาของ
บุคลากร

1.5 อาจารย์มี
คุณภาพ
ศักยภาพและได้
มาตรฐานทาง
วิชาการ

1. จํานวน
อาจารย์ที่เข้ าร่วม
ประชุมวิชาการ
2. จํานวน
อาจารย์ มีผลิต
ผลงานวิชาการ
เพื่อเลื่อนตําแหน่ง
3. จํานวน
บทความที่
ได้ รับการตีพมิ พ์
เผยแพร่ระดับ
ชาติ หรื อ
นานาชาติ

2.1 การบริหารจัดการ
ความขัดแย้ ง
(ปริ ญญาโท)
2.2 การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ รประยุกต์
(ปริ ญญาเอก)

BSRI24
BSRI25
(RAP5)

BSRI26

BSRI27

BSRI28

BSRI29

30,000.-

ผู้รับผิดชอบ

Assessment / ประเมิน
หลักสูตร

การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน
 การเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์ในการเข้ า
อบรม สัมมนา ดูงาน และ
เสนอผลงานวิชาการ
 อาจารย์ผลิตผลงาน
วิชาการเพื่อเข้ าสูต่ ําแหน่ง
ทางวิชาการ
 โครงการสนับสนุนให้
อาจารย์ตีพมิ พ์เผยแพร่ผล
งานวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ
 แผนพัฒนาอาจารย์

596,000.-

10,000.-

30,000.-

30,000.-

แผนยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

1.6 มีความ
พร้ อมใน
ปั จจัยที่เอื ้อต่อ
การสร้ างองค์
ความรู้ทาง
สาขาวิชาการ
วิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ ประยุกต์

1. มีครุภณ
ั ฑ์
ทางด้ านการเรี ยน
การสอน
2. มีศนู ย์
สารสนเทศ
3. มีฐานข้ อมูล
ทางวิชาการและ
การวิจยั
4. มีตําราสาขา
วิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ ประยุกต์
5. มีวารสาร
พฤติกรรม
ศาสตร์

1. ความพึง
พอใจของนิสติ ใน
ปั จจัยที่เอื ้อต่อ
การเรี ยนรู้อยู่ใน
ระดับมาก
2. วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์
ได้ รับการยอมรับ
ในระดับชาติ

กลยุทธ์

รหัส

1. ส่งเสริ มให้ มี
BSRI30
ความพร้ อมใน
(RAP28)
ปั จจัยที่เอื ้อต่อการ
สร้ างองค์ความรู้
BSRI31
ทางการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ พัฒนา
BSRI32
ฐานข้ อมูลให้ มี
ความทันสมัย
2. เพิ่ม
งบประมาณ
ด้ านการพัฒนา
และจัดหาวัสดุและ BSRI33
สื่อการเรี ยนการ
สอน

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

 โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
โดยเฉพาะ IT
 โครงการพัฒนา
ฐานข้ อมูลการเรี ยนการ
สอน

486,000.งบดําเนินการ

 โครงการจัดทําวารสาร
พฤติกรรมศาสตร์ ฉบับ
ภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย

ภาษาไทย
เงิน สกอ
250,000.ภาษาอังกฤษ
เงินรายได้
25,000.874,600.-

 โครงการปรับปรุงศูนย์
สารสนเทศในเรื่ องการ
เรี ยนรู้
รวม

หมายเหตุ : แผนการรับสมัครนิสติ ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจําปี 2554
1) ปริ ญญาโทควบเอก (ในเวลาราชการ) 15 คน
2) ปริ ญญาเอก (แบบ 1)
5 คน
3) ปริ ญญาเอก (แบบ 2)
15 คน
4) ปริ ญญาโท (นอกเวลาราชการ)
25 คน

3,603,600.-

2554

ผู้รับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี

ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายจัดการ
ความรู้และฝ่ าย
วิจยั
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
คอมพิวเตอร์
คณาจารย์
บรรณาธิการ
(ดร.จรัล และ
ดร.ยุทธนา)

SSAP2
การกําหนด
เป้าหมาย
หลักการจัด
การศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
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ความสอดคล้ อง / เชื่อมโยงของเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ดั และ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
เป้าประสงค์
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ตัวชีว้ ัด
1,2
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2
1,2,3
1,2,3,4,5

โครงการที่
BSRI1-4
BSRI5-16
BSRI17-22
BSRI23-25
BSRI26-29
BSRI30-33
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
สร้ างงานวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ ให้ มีความเป็ นเลิศในระดับสากล
เป้าประสงค์
2.1 เพิม่
ปริ มาณและ
คุณภาพของ
ผลงานวิจยั ใน
ระดับสากล

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

1. ร้ อยละของ 1. ร้ อยละ 70
โครงการวิจยั ที่
เสร็จในเวลาที่
กําหนด
2. ร้ อยละ 80
2. ร้ อยละ
ผลงานวิจยั ได้
มีการเผยแพร่
ในวารสาร
หรื อนําไป
อ้ างอิง
(ตัวบ่งชี ้ที่ 4.2
สกอ. และ
สมศ.)
(ตัวบ่งชี ้ที่ 3.1
ก.พ.ร.)

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

BSRI34  โครงการพัฒนา
1. มีระบบ
บริ หารงานวิจยั ที่ (RAP55)
ฐานข้ อมูลเพื่อ
มีประสิทธิภาพ
การบริ หาร
งานวิจยั
2. สร้ าง
BSRI35  มีอนุกรรมการ
ทีมงานเผยแพร่
พัฒนา
ผลงานวิจยั
ผลงานวิจยั ทัง้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันฯ
และต่างประเทศ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
20,000.- ระยะสํารวจ
ต.ค. – ธ.ค.
2553

งบประมาณ

ระยะพัฒนา
และมีการ
ติดตามผล
ทุก 3 เดือน
1. สํารวจ
ผลงานวิจยั ที่
ทําเสร็ จและ
ยังมิได้ มีการ
เผยแพร่
2. ร่าง
เอกสารฉบับ
ลงพิมพ์
3. ส่งตีพมิ พ์

ผู้รับผิดชอบ
ทัศนา
วาสนา
กรรณิการ์
คณะ
กรรมการ
พัฒนา
ผลงาน
วิจยั
นักศึกษา
ระดับ
ปริ ญญาเอก
5 คน

แผนยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี

SSAP4
การพัฒนา
ความเป็ น
นานาชาติและ
ความเป็ นสากล
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

3.
จํานวน
เงินสนับสนุน
งานวิจยั ต่อ
อาจารย์และ
นักวิจยั จาก
ภายในและ
ภายนอก
(ตัวบ่งชี ้ที่ 4.3
สกอ.)
4.
ร้ อยละ
ของอาจารย์
นักวิจยั ทีไ่ ด้ รับ
ทุนสนับสนุน
จากภายนอก
(ตัวบ่งชี ้ที่ 4.3
สกอ.)

3. มากกว่า
80,000.- บาท
ต่อคนต่อปี
ทังภายในและ
้
ทุนภายนอก

4. ร้ อยละ 50
ทุนจากภายใน
และร้ อยละ 40
ทุนจาก
ภายนอก

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

BSRI36  โครงการสัมมนา
ประเด็นวิจยั ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ เพือ่
กําหนดปั ญหาการ
วิจยั ร่วมกับผู้รับ
ประโยชน์จากการวิจยั
BSRI37  โครงการสร้ างชุด
โครงการวิจยั ร่วมกับ
นักวิชาการ ผู้ปฏิบตั ิ

งบประมาณ
30,000.-

50,000.-

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงาน
ปี ละไม่น้อย คณะกรรมการ
กว่า 6 ครัง้
พัฒนาผลงาน
วิจยั

พัฒนาชุด
โครงการวิจยั
บูรณาการ
ปี ละ 2 ชุด
โครงการ

แผนยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

2.2 สร้ าง
ความเป็ นเลิศ
ของกลุม่
งานวิจยั ด้ าน
ครอบครัว
และ
พฤติกรรม
การทํางาน
เพือ่ ให้
สามารถ
ชี ้นําสังคม

1. จํานวน
งานวิจยั ทาง
พฤติกรรม
ศาสตร์ ด้าน
การทํางาน
ด้ านครอบครัว
ที่นําไปใช้ อย่าง
เป็ นรูปธรรม
2. จํานวน
ผลงานวิจยั ที่
ได้ รับการ
ตีพิมพ์ใน ระดับ
นานาชาติ
(ตัวบ่งชี ้ที่ 4.2
สกอ.)

1. ร้ อยละ 20

1. มีระบบบริ หาร BSRI38  โครงการสร้ าง
จัดการความรู้
ฐานความรู้ทางเว็บ
ด้ านการวิจยั
ไซด์เพื่อการเผยแพร่
วิธีวทิ ยา องค์ความรู้

2. ร้ อยละ 2

BSRI39  โครงการสัมมนา
2. สร้ างกลุม่
งานวิจยั เฉพาะ
ประเด็นวิจยั ทาง
ทางที่มีศกั ยภาพ
พฤติกรรมศาสตร์ เพือ่
ประกอบด้ วย
กําหนดปั ญหาการ
ด้ านครอบครัว
วิจยั ร่วมกับผู้รับ
ด้ านพฤติกรรม
ประโยชน์จากการวิจยั
การทํางาน

นําเสนอผลงาน
ตีพิมพ์วารสาร
นานาชาติ

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

รวม

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
20,000.- ระยะเริ่ มต้ น
ต.ค.2553 –
ม.ค. 2554

30,000.- ระยะพัฒนา
และติดตาม
ผล
ทุก 3 เดือน
ปี ละไม่น้อย
กว่า 6 ครัง้
150,000.-

ความสอดคล้ อง / เชื่อมโยงของเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ดั และ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
เป้าประสงค์
2.1
2.2

ตัวชีว้ ัด
1,2,3,4
1,2

โครงการที่
BSRI 34-37
BSRI 38-39

ผู้รับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี

รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายวิจยั
ดร.จรัล
ดร.นําชัย
กลุม่ นักวิจยั
ทัศนา
อุษา
นิสติ สถาบัน ฯ

SSAP4
การพัฒนา
ความเป็ น
นานาชาติและ
ความเป็ นสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 พัฒนางานบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่ างยั่งยืน
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

3.1 สร้ างงาน
บริ การวิชาการ
ที่สอดคล้ อง
กับความ
ต้ องการของ
ชุมชนและ
สังคมอย่าง
ยัง่ ยืน
3.2 ร่วม
ขับเคลือ่ น
พัฒนาชุมชน
และสังคมให้ มี
คุณภาพที่ดีขึ ้น
อย่างยัง่ ยืน

1. โครงการ
บริการวิชาการ
ตรงกับความ
ต้ องการของ
สังคม
2. ร้ อยละของ
ผู้เข้ าร่วม
โครงการบริ การ
วิชาการมีความ
พึงพอใจต่อ
โครงการ
3. ประเมินและ
ประโยชน์และ
ผลกระทบที่ได้
จากโครงการ
บริ การวิชาการ
(ตัวบ่งชี ้ที่ 5.2
สกอ.และ สมศ.)

1. จากผลการ
สํารวจความ
ต้ องการพบว่า
ตรงความ
ต้ องการของ
สังคมอย่างน้ อย
1 โครงการ / ปี
2. พึงพอใจใน
ระดับร้ อยละ
85 ขึ ้นไป
3. อย่างน้ อย 1
โครงการ / ปี มี
การประเมิน
ประโยชน์และ
ผลกระทบต่อ
สังคม

สร้ างกลไกในการ
เผยแพร่ผลงาน
หรื อ องค์ความรู้
ของสถาบัน สู่
ประชาชน

รหัส

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

BSRI40  โครงการสรุปและ

งบ
ระยะเวลา
ประมาณ ดําเนินงาน
30,000.-

ประเมินผลโครงการเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสีย่ งใน
กลุม่ โรคเมตาบอลิกในเขต
กรุงเทพมหานคร
30,000.BSRI41 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ เรื่ อง 3 self และ
PROMISE และเทคนิคการจัด
กิจกรรมที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญและการปรับปรุง
พฤติกรรมสุขภาพ
30,000.BSRI42  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ เรื่ องหลักเกณฑ์
และการดําเนินการบริ หาร
จัดการโครงการตามข้ อตกลง
30,000.BSRI43  โครงการประชุมวิชาการ
เรื่ อง “มหกรรมสร้ างเสริ ม
สุขภาพและป้องกันโรคใน
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
กรุงเทพมหานคร”

21-22
ธันวาคม
2553

9-11
กุมภาพันธ์
2554

ผู้รับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี

รอง ผอ.ฝ่ าย
SSAP3
จัดการความรู้และ การพัฒนางาน
บริ การวิชาการ
กิจการพิเศษ
เพือ่ การพัฒนา
ชุมชนและ
สังคมอย่าง
ยัง่ ยืน

25
กุมภาพันธ์
2554
4 กรกฎาคม รอง ผอ.ฝ่ าย
2554
จัดการความรู้และ
กิจการพิเศษ
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

BSRI44  โครงการอบรมวิเคราะห์

งบ
ระยะเวลา
ประมาณ ดําเนินงาน
20,000.-

แปลผล

รวม

ความสอดคล้ อ ง/ เชื่อมโยงของเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ดั และ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด
3.1 , 3.2
1,2,3

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย.- พ.ค. อ.อุษา
2554
ศรี จินดารัตน์
ดร.นริศรา
พึง่ โพธิ์สภ

140,000.-

โครงการที่
SAP40-47

แผนยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4
การวิจัยและวิถีชีวิตการพัฒนาทางด้ านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้และการกําหนดเป้าหมายหลักการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

4.1 มีระบบและ
กลไกในการทํานุ
บํารุ งศิลปะ
วัฒนธรรม
- มีแผนงาน /
โครงการ
-คําสัง่ คณะทํางาน
- หลักฐาน
เผยแพร่
- บูรณาการเข้ า
กับการเรี ยนการ
สอน
- นําผลประเมิน
ไปปรับปรุง
การบูรณาการ
เข้ ากับการเรี ยน
การสอนและ
กิจการนิสิต

1. มีระบบ
กลไกครบ
ทุก
กระบวนการ
2. มี
คณาจารย์
บุคลากร
นิสติ เข้ าร่วม
โครงการ
3. เผยแพร่
กิจกรรมด้ าน
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
สูส่ าธารณะ

(ตัวบ่งชี ้ที่
6.1 สกอ.)

เป้าหมาย
1. ครบทุก
กระบวนการ

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

BSRI48

 โครงการทําบุญทอดกฐิ น / ทอดผ้ าป่ า
สามัคคี
 โครงการพัฒนาซีดีบทสวด ชุดพระ
ปริ ตรเฉลิมพระเกียรติ
 กิจกรรมการแสดศิลปวัฒนธรรมไทย
ระหว่างไทยกับมาเลเซีย
 โครงการส่งเสริ มวัฒนธรรมไทยในวัน
ไหว้ ครู
 กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
ของนิสติ ศิษย์เก่าในวันสถาปนาสถาบัน
ครบรอบ 55 ปี
 กิจกรรมทําบุญเนื่องในวันสถาปนา
สถาบัน ฯ ครบรอบ 55 ปี
 กิจกรรมนิสติ นอกชันเรี
้ ยน เพื่อ
ส่งเสริ มพุทธศาสนา กับการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนในวิชา วป 787 พุทธ
ศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์

20,000.-

BSRI49
2. อย่างน้ อย 1
โครงการ

BSRI50
BSRI51

3. ครบทุก
โครงการ

BSRI52

BSRI53
BSRI54

รวม

10,000.-

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 2553,
มิ.ย. 2554
ต.ค.-ธ.ค.
2553

รอง ผอ.ฝ่ าย
จัดการความรู้
และกิจการ
พิเศษ

10,000.-

มิถนุ ายน
2554

10,000.-

กรกฎาคม
2554
สิงหาคม
2554

10,000.-

10,000.15,000.-

85,000.-

สิงหาคม
2554
มิถนุ ายน
2554

แผนยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี

SAP31
แผนงาน
อนุรักษ์
สืบสานและ
เผยแพร่
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ
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ความสอดคล้ อง / เชื่อมโยงของเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ดั และ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
เป้าประสงค์
4.1

ตัวชีว้ ัด
1,2,3

โครงการที่
BSRI48-54
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้ เครื่ องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

5.1 มีการบริ หาร
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล การ
มีสว่ นร่วมของผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ในการเปิ ด
โอกาสให้
ประชาชนเข้ า
มามีสว่ นร่วม
ในการแสดง
ความคิดเห็น
และร่วม
ตรวจสอบผล
การปฏิบตั ิ
ราชการ

1.จํานวนผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียเข้ ามา
มีสว่ นร่วมในการ
แสดงความ
คิดเห็นและร่วม
ตรวจสอบผลการ
ปฏิบตั ิราชการ
มากกว่า 20 คน

1.พัฒนาระบบ BSRI55  โครงการพัฒนาระบบการติดตาม
และกลไกของ
(RAP83) ประเมินผลการดําเนินงานตาม
การบริ หารและ
แผนปฏิบตั ิการ( Action Plan )
การวางแผน
2. ปรับวัฒน
ธรรมการให้
บริ การให้ เป็ น
BSRI56  โครงการอบรมสร้ างความเข้ าใจเรื่ อง
เชิงรุกและขยาย (RAP87) การปรับปรุงการให้ บริ การเชิงรุก
พลังร่วมเชิงรุก
ให้ เกิดขึ ้นในทุก
ภาคส่วนโดย
เน้ นผู้รับบริ การ
เป็ นสําคัญ

5.2 มีระบบ
บริหารที่มีความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิง่ แวดล้ อม

1. จํานวน
ระบบบริ หาร
ที่มีความรับ
ผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิง่ แวดล้ อม
(ตัวบ่งชี ้ที่ 7.1
สกอ.)

1. มีระบบบริ หาร
ที่มีความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิง่ แวดล้ อมอย่าง
น้ อย 1 ระบบ

1. บริ หารจัด
BSRI 57
การสถาบันโดย (RAP93)
ใช้ หลัก Cost
Effectiveness
และหลักการ
เทคโนโลยี
สะอาด(Clean
Technology)

รหัส

 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้ างทางกายภาพของหน่วยงาน
เพื่อให้ เกิดการประหยัดพลังงาน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงาน
5,000.-

ต.ค. 53 –
ก.ย. 54

รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบริ หาร

แผน
ยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี

SSAP8
การบริ หาร
จัดการโดย
ใช้ หลัก
Cost
Effectiveness

100,000.-

ต.ค. 53 –
ก.ย. 54

รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบริ หาร

SSAP8
การบริ หาร
จัดการโดย
ใช้ หลัก
Cost
Effectiveness
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

2. รณรงค์ให้
บุคลากรและ
นิสิต ลดการใช้
ไฟฟ้า นํ ้า
กระดาษ
5.3 มีระบบการ 1.จํานวน
1. มีระบบการ
1. พัฒนาระบบ
สื่อสารที่มี
ระบบการ
สื่อสารที่มี
การสื่อสาร
คุณภาพ
สื่อสารที่มี
คุณภาพอย่าง
ระหว่าง
คุณภาพ
น้ อย 1 ระบบ
ผู้บริ หารและ
(ตัวบ่งชี ้ที่ 7.1
ผู้ปฏิบตั ิงาน
สกอ.)
และผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียให้ มี
คุณภาพ
5.4 มีระบบการ 1.จํานวนระบบ 1. มีระบบการ 1. ปรับปรุง
การวางแผนและ วางแผนและ
วางแผนและ
ประสิทธิภาพ
บริหารงาน
บริหารงานบุคคล
พัฒนาบุคลากรที่ การวางแผน
บุคคลที่มี
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
มีคณ
ุ ภาพอย่าง และการ
น้ อย 1 ระบบ
บริ หารงาน
(ตัวบ่งชี ้ที่ 1.1
บุคคล
สกอ.)

รหัส

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

BSRI58

 โครงการประหยัดพลังงาน โดยลด
การใช้ ไฟฟ้า นํ ้า กระดาษ

BSRI59
(RAP96)

 โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่
มีความหลากหลายและมีคณ
ุ ภาพ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงาน

50,000.-

ต.ค. 53 –
ก.ย. 54

รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบริ หาร

แผน
ยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี

SSAP8
การบริ หาร
จัดการโดย
ใช้ หลัก
Cost
Effectiveness

BSRI60
(SAP38)

 จัดทําแผนงานพัฒนาระบบการ
บริ หารผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
(Performance Management System)

20,000.-

ต.ค. 53 –
ก.ย. 54

รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบริ หาร

SSAP8
การบริ หาร
จัดการโดย
ใช้ หลัก
Cost
Effectiveness
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

5.5 มีการพัฒนา
บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

1.จํานวน
บุคลากรที่
ได้ รับการ
พัฒนาทักษะ
ตามพันธกิจ
ด้ านการผลิต
บัณฑิตการ
วิจยั บริ การ
วิชาการและ
ทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒน
ธรรม (ตัวบ่งชี ้
ที่ 7.1 7.2
สกอ.)
1. จํานวน
ศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบนั
ที่เข้ าร่วม
กิจกรรมของ
เครื อข่าย
(ตัวบ่งชี ้ที่ 7.2
สกอ.)

1. บุคลากรได้ รับ
การพัฒนา
จํานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50

1. จัดสรร
งบประมาณให้
บุคลากรพัฒนา
ตนเองให้ มี
ความรู้และ
เผยแพร่ความรู้
ให้ แก่ผ้ อู ื่น

5.6 พัฒนาระบบ
บริหาร
ความสัมพันธ์
ระหว่างนิสติ
ศิษย์เก่าและ
บุคลากรของ
สถาบัน ฯ

1. ศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบนั เข้ า
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ ้นไม่น้อย
กว่าปี ละ 10 คน

รหัส

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

 โครงการพัฒนาบุคลากรและการ
(RAP109) จัดการความรู้เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะ
การทํางาน
BSRI 61

BSRI 62
BSRI63

1. พัฒนาระบบ BSRI64
บริ หารจัดการ (RAP113)
ศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบนั ให้
มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงาน
50,000.-

ต.ค. 53 –
ก.ย. 54

รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบริ หาร

 โครงการพัฒนาภาวะผู้นําของ
ผู้บริ หารสถาบัน ฯ
 โครงการพัฒนาสถาบัน ฯ สูส่ ถาบัน
เรี ยนรู้

 โครงการพัฒนาเครื อข่าย ศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบนั และบุคลากร

แผน
ยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี

SSAP8
การบริ หาร
จัดการโดย
ใช้ หลัก
Cost
Effectiveness

20,000.-

ต.ค. 53 –
ก.ย. 54

รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบริ หาร

SSAP5การ
พัฒนาและ
เสริมสร้ าง
ปั ญญา
(Wisdom)
ของนิสิต
และ
บุคลากร

18

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์

รหัส

5.7 พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหาร
งบประมาณ
ทรัพยากร และ
ระบบการหา
รายได้

1. จํานวนผู้ใช้
ระบบฐาน
ข้ อมูลด้ าน
การเงินและ
งบประมาณ
(ตัวบ่งชี ้ที่ 8.1
สกอ.)

1. ผู้ใช้ ระบบ
ฐานข้ อมูลด้ าน
งบประมาณมี
ความพึงพอใจไม่
น้ อยกว่า 50%

1. ปรับปรุง
ระบบการ
บริ หาร
งบประมาณ
ทรัพยากร และ
ระบบการหา
รายได้

BSRI65
(SAP45)

5.8 นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
และการ
บริหารงาน

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ในการนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาใช้ ในการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
(ตัวบ่งชี ้ที่ 7.3
7.4 สกอ.)

1. ผู้ใช้ ระบบ
สารสนเทศมี
ความพึงพอใจไม่
น้ อยกว่า 50%

1.พัฒนาระบบ BSRI 66
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ BSRI 67
ทันสมัยและตรง
ตามความ
ต้ องการของ
ผู้ใช้ บริ การ
2.พัฒนาระบบ BSRI68
บริ หารความ
เสีย่ ง

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงาน

แผน
ยุทธศาสตร์
มศว 15 ปี

 โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล
ด้ านงบประมาณให้ มีประสิทธิภาพ

10,000.-

ต.ค. 53 –
ก.ย. 54

รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบริ หาร

SSAP9 การ
จัดตั ้ง
สํานักงาน
จัดหา
รายได้ และ
บริหาร
ทรัพย์สนิ

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารและการตัดสินใจ
 โครงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ ลดระยะเวลาในการให้ บริการ

50,000.-

ต.ค. 53 –
ก.ย. 54

รอง
ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบริ หาร

SSAP8
การบริ หาร
จัดการโดย
ใช้ หลัก
Cost
Effectiveness

 โครงการพัฒนาระบบบริ หารความ
เสีย่ ง

รวม

305,000.-
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ความสอดคล้ อง / เชื่อมโยงของเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ดั และ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
เป้าประสงค์
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

ตัวชีว้ ัด
1
1
1
1
1
1
1
1

โครงการที่
BSRI55-56
BSRI57-58
BSRI59
BSRI60
BSRI61-63
BSRI64
BSRI65
BSRI66-68

*สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ Behavioral Science Research Institute (BSRI)*

