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แผนปฏิบัติการสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ตุลาคม  2554 – กันยายน  2555) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 

สร้างองคค์วามรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ให้มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัส แผนงาน / โครงการ  

กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ 

มศว 15 ปี 

1.1 บัณฑิตสาขา 

วิชาการวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์ มีความ 

สามารถทางการ

วิจัย มีคุณธรรม มี

ความสามารถใน

การใช้ภาษา 

อังกฤษ และมีอัต

ลักษณ์ตามที่

มหาวิทยาลัย 

กําหนด (การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

 

*รอแผน

มหาวิทยาลัย 

 

1. จํานวนนิสิตที่

รับเข้าศึกษาใน

การศึกษาระดับสูง 

 

 

 

2. จํานวน

เครือข่ายความ

ร่วมมือทาง

วิชาการเพิ่มขึ้น 

1. รับนิสิตเข้า

ศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอก 

ในปีการศึกษา 

2555 ให้ได้ตาม

แผน 

2. มีเครือข่าย

ความร่วมมือทาง

วิชาการอย่างน้อย 

1 โครงการ  

 

1. รับนิสิตทุก

ระดับการศึกษา 

 

 

 

 

2. สร้างเสริม

การทํางานระบบ

เครือข่าย  

 

 

 

BSRI 1 

 

 

 

BSRI 2 

 

 

 

 

BSRI 3 

 

 

 

 

BSRI 4 

 

(RAP 5) 

 

แผนงานผลิตมหาบัณฑิตและ

ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง) 

-  โครงการผลิตบณัฑิต ระดับ

ปริญญาโทสาขาวชิาการวิจัย

พฤติ กรรมศาสตร์ประยุกต์ 

-  โครงการผลิตบณัฑิตระดับ

ปริญญาเอก สาขา 

วิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์ (แบบ 1) 

และ (แบบ 2) 

-  โครงการผลิตบณัฑิตระดับ

ปริญญาโทควบปริญญาเอก 

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ 

-  โครงการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 

- โครงการส่งเสริมการทํางาน

เครือข่ายร่วมกับ IPRC และ

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศ

ไทย) 

 

350,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000.- 

ปี 2555 

รับนิสิตเข้ามา

ศึกษาทุกระดับ 

- ฝ่ายวิชาการ 

- คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

ปริญญาโทและเอก 

- คณาจารย์ 

SSAP 1 

การเป็นแหล่ง

ความเป็นเลิศ

ทางด้านนวัตกรรม

การเรียนรู้ 

SSAP 2 

การกําหนด

เป้าหมายหลัก 

การจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 
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1.2 สร้างและ

พัฒนาองค์ความรู้

ทางพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ที่

ก้าวหน้าและลุ่มลึก  

 

 

 

 

1. ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการวิชาการ / 

วิจัย 

 

 

 

 

2. จํานวนนิสิต

นําเสนองานวิจัยใน

ที่ประชุม 

 

 

 

3. จํานวนรายวิชา

ที่เปิดสอนในแต่ละ

ปีการศึกษาที่มีการ

เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญและสอด 

แทรกคุณธรรม 

(ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 

สกอ. และ สมศ. 

ตัวชี้วัดที่ 17

ก.พ.ร.) 

 

 

1. ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมอยู่ใน

ระดับมาก ไม่น้อย

กว่า 70 %  

 

 

 

 

2. จํานวนนิสิต

ระดับปริญญาโท 

ที่จบการศึกษา 

นําเสนองานวิจัยใน

ที่ประชุมวิชาการ 

ไม่น้อยกว่า 70 % 

3. จํานวนรายวิชา 

100 %  ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1. พัฒนาการ

เรียนการสอนให้

นิสิตมี

ประสบการณ์

ตรง การวิจัย มี

คุณธรรมและ

เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ  

2. พัฒนา

ศักยภาพนิสิต

ทางด้านวิชาการ

คุณธรรมและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

BSRI 5  

 

 

BSRI 6 

 

BSRI 7  

 (RAP13) 

 

 

 

 (RAP11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSRI 8  

 

BSRI 9  

 

- โครงการนําเสนอผลงาน 

วิจัยในที่ประชุมวิชาการ

นานาชาติ 

- โครงการจัดประชุมวิชาการ

ทางพฤติกรรมศาสตร์ 

-โครงการเพิ่มสมรรถนะ

ทางด้านวิชาการและคุณธรรม

จริยธรรมแก่นิสิต รวมทั้งเพิ่ม

ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  โครงการ/กิจกรรมร่วมทั้ง 

ปลูกฝังและพัฒนาอัตลักษณ์ 

(2)  Academic English 

For  BSRI  

(3)  Academic  Club 

(4)  ระบบการให้คําปรึกษา 

แก่นิสิต 

(5)  การอบรมเชิงปฏิบัติ 

การทางพฤติกรรมศาสตร์ 

-  โครงการติดตามคุณภาพ

บัณฑิต 

-  โครงการวิเคราะห์ผล 

ด้วยคอมพิวเตอร์ 

120,000.- 

 

 

70,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบดําเนินการ 

 

เงินนอก 

งบประมาณ 

 

มิถุนายน  2555 

 

 

2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2555 

 

2555 

 

 

- ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายวิจัย 

- ฝ่ายการจัดการ

ความรู้ 

- คณาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  คุณวนิดา 

-  คุณพิจิตรา 

SSAP 1 

การเป็นแหล่ง

ความเป็นเลิศ

ทางด้านนวัตกรรม

การเรียนรู้ 

 

SSAP 2 

การกําหนด

เป้าหมายหลัก 

การจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 
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 4. ความพึงพอใจ

ของนายจ้างและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บัณฑิตในเรื่อง

ความรู้  ความ 

สามารถทางวิชา 

ชีพและการทํางาน

ของบัณฑิต (ตัวชี้วัด

ที่ 6.1 ก.พ.ร. ตัว

บ่งชี้ที่ 2.11 สกอ. 

และ สมศ.) 

5. จํานวนนิสิตเข้า

ร่วมโครงการพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

-ร้อยละของนิสิตที่

เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านคณุธรรม

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

6. ความพึงพอใจ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

อยู่ในระดับมาก 

4.  มีความ 

พึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  จํานวนนิสิต 

อย่างน้อย 70 % 

ของกลุ่มเป้าหมาย 

เข้าร่วมโครงการ 

แต่ละรุ่น 

 

 

 

 

 

 BSRI 10 

 

BSRI 11 

 

BSRI 12 

BSRI 13 

 

BSRI 14 

(SAP 7) 

 

BSRI 15 

 

 

BSRI 16 

 

BSRI 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  โครงการปฐมนิเทศ 

ปัจฉิมนิเทศ 

-  โครงการฝึกปฏิบัติการ 

วิจัยเชิงคุณภาพ 

-  ทุนการศึกษานิสิต 

-  ทุนสนับสนุนกิจกรรม 

นิสิตสถาบัน ฯ 

-โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ให้มีทักษะการคิด (Thinking 

Skills) 

-  โครงการเร่งรัดการทํา 

วิทยานิพนธ์และรายงาน 

ความก้าวหน้า 

-  โครงการสนับสนุนการ

สัมมนาทางวิชาการของนิสิต 

-  โครงการศึกษาดูงาน 

  

 

23,000.- 

 

30,000.- 

 

70,000.- 

30,000.- 

 

12,000.- 

 

 

150,000.- 

 

 

80,000.- 

 

งบดําเนินการ 

 

 

 

 

40,000.- 

2555 

 

2555 

 

2555 

2555 

 

2555 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อํานวยการ

สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ 
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1.3  หลักสูตรมี

การบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิ 

ภาพและมีการ

จัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ รวมทั้ง

มีการสร้างและ

พัฒนาองค์ความรู้

เพื่อพัฒนา

กระบวนการ

เรียนรู้ 

 

1. ร้อยละรายวิชา

ที่ใช้ E-Learning  

 

2. ร้อยละของ

รายวิชาที่มีการ

จัดการเรื่ององค์

ความรู้ 

3. ร้อยละของ

รายวิชาพื้นฐานที่มี

การใช้สื่อและเทค 

โนโลยีในการสอน 

4. จํานวนนิสิตที่

เข้าร่วมโครงการ / 

กิจกรรมเสริมพิเศษ 

5. จํานวนคณา 

จารย์ที่เข้าร่วม

โครงการกิจกรรม

เสริมพิเศษ 

6.  ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

 

7. จํานวนคณา 

จารย์ทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาสื่อการเรียน 

 

1. รายวิชา 100% 

ที่ใช้  E–learning 

 

2. รายวิชา 70% 

ที่มีการจัดการเรื่อง

องค์ความรู้ 

 

3.  รายวิชา 70%  

ที่มีการใช้สื่อและ

เทคโนโยลีในการ

สอน 

4. จํานวนนิสิตที่ 

เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 70 % 

5. จํานวน 

คณาจารย์ที่เข้า

ร่วมโครงการ  ไม่

น้อยกว่า 70 % 

6.  ผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 

อยู่ในระดับดี 

7.  จํานวน

คณาจารย์ 75 % 

ทําโครงการวิจัย 

เพื่อพัฒนาสื่อและ 

การเรียน 

1. พัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน

และผู้สอน 

2. ส่งเสริมให้มี

การทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาสื่อและ

การเรียน ซึ่ง 

มีกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

BSRI 19 

 

BSRI 7 

(SAP11) 

 

 

 

BSRI 21 

 

BSRI 22 

 

-  โครงการส่งเสริมการใช้ E-

learning 

-  กิจกรรมเสริมพิเศษ 

ส่งเสริมศักยภาพนิสิตและ

คณาจารย์ทางด้านวิชาการ 

ภาษา คุณธรรม  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

-  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ

และการเรียน 

งบดําเนินการ 

 

งบดําเนินการ 

 

 

 

 

40,000.- 

 

10,000.- 

 

 

2555 

 

2555 

 

 

 

 

2555 

 

2555 

-  ฝ่ายวิชาการ 

-  ฝ่ายวิจัย 

-  คณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร 

-  คณาจารย์ 

-  ฝ่ายจัดการ

ความรู้และกิจการ 

พิเศษ 

SSAP 5 

การพัฒนาและ 

เสริมสร้างปัญญา 

ของนิสิต 
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1.4 สร้างและ

พัฒนาหลักสูตรที่

ได้มาตรฐาน 

 

1. ร้อยละของ

หลักสูตรที่ได้

มาตรฐานต่อ

หลักสูตรทั้งหมด 

(ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1 

สมศ.) 

 

 

2. มีหลักสูตรใหม่ 

(ตัวชี้วัดที่ 3.4 

ก.พ.ร.) 

1. หลักสูตรได้

มาตรฐานตาม

เกณฑ์ TQF 

 

 

 

 

 

2. มีการดําเนิน 

การพัฒนา

หลักสูตรใหม่ 

1 พัฒนาหลัก สูตร

ให้ได้มาตรฐาน มี

วิธีการสอนให้

นิสิตปฏิบัติและ

ประยุกต์ตาม

สภาพความเป็น

จริง เน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 

2. สร้างหลัก 

สูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

การบริหารจัด 

การความขัดแย้ง 

(ปริญญาโท) 

BSRI 23 

 

BSRI 24 

 

BSRI 25 

 

 

BSRI 26 

(RAP20) 

 

-  โครงการปรับปรุง 

หลักสูตร วทม. และ ปรด. 

-  โครงการพัฒนาหลักสูตร

ใหม่ (การจัดการความขัดแย้ง) 

-  โครงการวิจัย  Needs 

Assessment / ประเมิน 

หลักสูตร 

-  โครงการพัฒนาการ 

บริหารหลักสูตรเน้นวิจัย 

( แผนงานพัฒนาหลักสูตร) 

งบดําเนินการ 

 

25,000.- 

 

10,000.- 

 

 

50,000.- 

2555 

 

2555 

 

2555 

 

 

2555 

-  ฝ่ายวิชาการ 

-  คณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร 

-  คณาจารย์ 

SSAP 4 

การพัฒนาความ

เป็นนานาชาติและ

ความเป็นสากล 

1.5 อาจารย์มี 

คุณภาพ ศักยภาพ 

และได้มาตรฐาน 

ทางวิชาการและ 

พัฒนาระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ให้มีคุณภาพ 

 

1. จํานวนอาจารย์ 

ที่เข้าร่วมประชุม 

วิชาการ 

 

2. จํานวนอาจารย์ 

มีผลิตผลงาน

วิชาการเพื่อเลื่อน 

ตําแหน่ง 

3. จํานวนบทความ

ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 

1. จํานวนอาจารย์ 

ที่เข้าร่วมประชุม

วิชาการ ไม่น้อย

กว่า 80 % 

2. จํานวนอาจารย์ 

ที่เลื่อนตําแหน่ง

ทางวิชาการ 10 % 

 

3.  จํานวนอาจารย์ 

20 % ที่ตีพิมพ์ 

บทความเผยแพร่ 

ในระดับชาติ 

-  ส่งเสริม

อาจารย์ 

ในการพัฒนา

คุณภาพทางวิชา 

การในการเข้า

ร่วมประชุม

วิชาการเป็น

วิทยากรโดยไม่

รบกวนการสอน

ที่สถาบัน ฯ และ

เลื่อนตําแหน่ง

ทางวิชาการ 

 

 

BSRI 27 

 

 

 

BSRI 28 

 

BSRI 29 

 

 

 

การจัดสรรงบประมาณ 

สนับสนุน 

-  การเพิ่มความรู้และ

ประสบการณ์ในการเข้าอบรม 

สัมมนา ดูงาน และเสนอ

ผลงานวิชาการ 

-  อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ

เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

-  โครงการสนับสนุนให้ 

อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ผลงานวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 

 

งบดําเนินการ 

 

 

 

20,000.- 

 

งบดําเนินการ 

 

 

 

 

 

2555 

 

 

 

2555 

 

2555 

 

 

 

 

 

-  ฝ่ายวิชาการ 

-  ฝ่ายวิจัย 

-  คณาจารย์ 

 

 

SSAP 5 

การพัฒนาและ

เสริมสร้างปัญญา

ของบุคลากร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัส แผนงาน / โครงการ  

กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ 

มศว 15 ปี 

4.  ผลการประเมิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

อยู่ในระดับดี 

4. ผลการประเมิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

และอาจารย์ที่สอน

อยู่ในระดับดี 

 

 

4. พัฒนาอาจารย์ 

ที่ปรึกษาให้เป็น

ต้นแบบที่ดีทั้งด้าน

วิชาการ คณุธรรม 

และผลงานทาง

วิชาการ 

BSRI 30 

(RAP29) 

 

(RAP30) 

- โครงการพัฒนาระบบการให้

คําปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- โครงการพัฒนาอาจารย์ที่

ปรึกษาต้นแบบ 

1.6 มีความพร้อม 

ในปัจจัยที่เอื้อต่อ

การสร้างองค์

ความรู้ทางสาขา 

วิชาการวิจัยพฤติ 

กรรมศาสตร์

ประยุกต์และนิสติ

ทุกระดับได้รับสิง่

อํานวยความ

สะดวกอย่าง

พอเพียง และมี

บรรยากาศที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ 

1. มีครุภัณฑ์ทาง 

ด้านการเรียนการ

สอน 

2. มีศูนย์สาร 

สนเทศ 

3. มีฐานข้อมูล 

ทางวิชาการและ 

การวิจัย 

4. มีตําราสาขา

วิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ 

5. มีวารสาร

พฤติกรรมศาสตร์ 

 

1. ความพึงพอใจ 

ของนิสิตในปัจจัยที่

เอื้อต่อการเรียนรู้

และบริการที่อยู่ใน

ระดับมาก 

2. วารสาร

พฤติกรรมศาสตร์

ได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติ 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมให้มี

ความพร้อมใน

ปัจจัยที่เอื้อต่อ

การสร้างองค์

ความรู้ทางการ

วิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์  

พัฒนา

ฐานข้อมูลให้มี

ความทันสมัย 

2. เพิ่ม

งบประมาณ 

ด้านการพัฒนา

และจัดหาวัสดุ

และสื่อการเรียน

การสอนและสิ่ง

อํานวยความ

สะดวกให้กับ

นิสิตฯ 

BSRI 31 

(SAP17)  

 

 

BSRI 32 

 

BSRI 33 

 

 

 

 

- โครงการจัดหาสิ่งอํานวย

ความสะดวกเพื่อให้บริการแก่

นิสิตอย่างเหมาะสม 

-  โครงการพัฒนาฐาน 

ข้อมูลการเรียนการสอน 

-  โครงการจัดทําวารสาร 

พฤติกรรมศาสตร์  ฉบับ 

ภาษาอังกฤษ  และฉบับ 

ภาษาไทย 

 

งบดําเนินการ 

 

 

 

ภาษาไทย 

100,000.- 

ภาษาอังกฤษ 

100,000.- 

 

 

2555 

 

 

 

2555 

 

2555 

 

 

 

2555 

-  ฝ่ายวิชาการ 

-  ฝ่ายบริหาร 

-  ฝ่ายวิจัย 

-  ฝ่ายจัดการความรู้ 

-  ฝ่ายวิจัย 

-  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

-  เจ้าหน้าที่

คอมพิวเตอร์ 

-  บรรณาธิการ 

(ดร.วิลาสลักษณ์ 

และ ดร.วิชุดา) 

SSAP 2 

การกําหนด

เป้าหมาย หลักการ

จัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

   รวม 1,672,000.      



7 

 
หมายเหตุ :  แผนการรับสมคัรนิสิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจําปี 2555 

    1)  ปริญญาโทควบเอก (ในเวลาราชการ) 10 คน  

    2)  ปริญญาเอก (แบบ 1)     5 คน   

    3)  ปริญญาเอก (แบบ 2)   15 คน   

    4)  ปริญญาโท (นอกเวลาราชการ)  25 คน   

 

ความสอดคล้อง / เชื่อมโยงของเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการที่ 

1.1 1, 2 BSRI  1 - 4 

1.2 1, 2, 3, 4, 5, 6   BSRI  5 - 17 

1.3 1, 2, 3, 4, 5, 6,7    BSRI  19 - 22 

1.4 1, 2    BSRI  23 - 26 

1.5 1, 2, 3,4    BSRI  27 - 30 

1.6 1, 2, 3, 4, 5    BSRI  31 - 33 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัส แผนงาน / โครงการ  

กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ 

มศว 15 ปี 

2.1 เพิ่มปริมาณ 

และคุณภาพ

ของผลงานวิจัย

ในระดับสากล 

 

1. ร้อยละของ

โครงการที่ทํางาน

วิจัยเสร็จตามเวลา 

2.  ร้อยละผลงาน 

วิจัยได้มีการเผย 

แพร่ในวารสาร หรือ

นําไปอ้างอิง 

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 สกอ. 

และ สมศ.) 

(ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

ก.พ.ร.) 

3. จํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจยัต่อ

อาจารย์และนักวิจัย

จากภายใน 

และภายนอก 

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 

สกอ.)  

 

 

 

 

 

1.  ร้อยละ 70 

 

 

 

 

 

 

2.  ร้อยละ  80 

 

 

 

 

 

 

 

3.  มากกว่า 

80,000.- บาท  ต่อ

คน ต่อปี  

ทั้งทุนภายในและ

ทุนภายนอก 

 

 

  

1.  มีระบบบริหาร

งานวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพ 

2.  สร้างทีมงาน 

เผยแพร่ผลงาน 

วิจัย 

 

BSRI 35 

(RAP 55) 

 

 

 

(RAP 49) 

 

 

 

BSRI 36 

 

 

 

BSRI 37 

 

 

 

 

 

(SAP25)  

 

 

 

- โครงการพัฒนา

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของ

คณาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสาร

ต่างๆ 

-โครงการจัดทําและ

พัฒนาฐานข้อมูลที่

สนับสนุนและเอื้อต่อการ

วิจัย 

-  มีอนุกรรมการพัฒนา 

ผลงานวิจัย  ทั้งผู้ทรง 

คุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

และต่างประเทศ 

-  โครงการสัมมนา

ประเด็นวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์เพื่อ

กําหนดปัญหาการวิจัย

ร่วมกับผู้รับประโยชน์ 

จากการวิจัย 

- โครงการประสานความ

ร่วมมือด้านการวิจัยกับ

มหาวิทยาลัยในประเทศ

และต่างประเทศ 

20,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000.- 

 

 

 

 

 

50,000.- 

ระยะสํารวจ 

ต.ค. – ธ.ค. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะพัฒนาและ 

มีการติดตามผล

ทุก 3 เดือน 

1. สํารวจผลงาน 

วิจัยที่ทําเสร็จและ

ยังมิได้มีการ

เผยแพร่ 

2.  ร่างเอกสาร

ฉบับลงพิมพ์ 

3.  ส่งตีพิมพ์ 

ปีละไม่น้อยกว่า 

6  ครั้ง 

 

 

-  อุษา 

-  วาสนา 

-  กรรณิการ์ 

- จุฑารัตน์ 

-  คณะกรรมการ 

วิจัยสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ 

-  นักศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก 5 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

วิจัยสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ 

 

SSAP 4 

การพัฒนาความ

เป็นนานาชาติ และ

ความเป็นสากล 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัส แผนงาน / โครงการ  

กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ 

มศว 15 ปี 

4. ร้อยละของอาจารย์

ประจาํและนักวิจยั

ประจาํที่ได้รับทุนทํา

วิจัยและงาน

สร้างสรรคจ์ากภายใน

และภายนอกสถาบัน

ต่ออาจารย์ประจาํ

และนักวิจัยประจาํ 

เพิ่มขึ้น 

5.  จํานวนเครือข่าย

การวิจัยทั้งใน

ระดับชาติและ

นานาชาติเพิ่มขึ้น 

6.  จํานวนบนัทึก

ข้อตกลงร่วมกนั 

(MOU) ในการทําวิจัย

ร่วมกับสถาบันใน

ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

4. ร้อยละ 50 

ทุนจากภายในและ 

ร้อยละ 40 ทุนจาก 

ภายนอก 

 

BSRI 38 

(SAP 26) 

 

- โครงการพัฒนางานวิจัย

ร่วมกันระหว่างอาจารย์

กับนิสิตระดับบัณฑิต 

ศึกษา ชุมชน และ

ภาคอุตสาหกรรม 

 

พัฒนาชุด

โครงการ 

วิจัยบูรณาการ    

ปีละ 2 โครงการ 

2.2  สร้างความ

เป็นเลิศของกลุ่ม 

งานวิจัยด้าน

ครอบครัวและ

พฤติกรรมการ

ทํางานเพื่อให้

สามารถชี้นํา

สังคม 

1. จํานวนงานวิจยั 

ทางพฤติกรรมศาสตร์

ด้านการทํางาน   

ที่นําไปใช้อย่างเป็น

รูปธรรม 

2. ร้อยละของ

บทความวิจัยที่ได้รับ

การอ้างอิง 

1.  ร้อยละ  20 

 

 

 

 

2.  ร้อยละ  2 

นําเสนอผลงาน

ตีพิมพ์วารสาร

1. มีระบบบริหาร

จัดการความรู้ด้าน

การวิจัย 

 

 

2.  สร้างกลุ่มงาน 

วิจัยเฉพาะทางที่มี

ศักยภาพ ประกอบ 

BSRI 39 

 

 

 

(RAP 60) 

 

 

 

-  โครงการสร้าง

ฐานความรู้ทางเว็บไซด์

เพื่อการเผยแพร่วิธีวิทยา 

องค์ความรู้ 

- โครงการพัฒนาระบบ

การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่

ภายนอกด้วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

20,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเริ่มต้น  

ตุลาคม 2554 – 

มกราคม 2555 

 

 

 

 

 

-  รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายวิจัย 

-  ดร.นําชัย 

-  ดร.จรัล 

-  นักวิจัย 

 

 

 

SSAP 4 

การพัฒนาความ

เป็นนานาชาติและ

ความเป็นสากล 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัส แผนงาน / โครงการ  

กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ 

มศว 15 ปี 

 (Citation) ใน 

refered journal 

หรือฐานข้อมูล

ระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่ออาจารย์

ประจําและนักวิจัย

ประจําเพิ่มขึ้น 

นานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

ด้วยด้านครอบครัว 

ด้านพฤติกรรมการ

ทํางาน 

 

 

 

 

 

BSRI 40 

 

และการสื่อสาร (ICT) 

และช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

-  โครงการสัมมนา

ประเด็นวิจัยทางพฤติ 

กรรมศาสตร์เพื่อกําหนด

ปัญหาการวิจัยร่วมกับ

ผู้รับประโยชน์จากการ

วิจัย 

 

 

 

30,000.- 

 

 

 

ระยะพัฒนาและ

ติดตามผล   

ทุก 3 เดือน  ปีละ

ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 

 

 

 

นิสิตสถาบัน ฯ 

     รวม 150,000.-    

  

ความสอดคล้อง / เชื่อมโยงของเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการที่ 

2.1 1, 2, 3, 4 BSRI  35 - 38 

2.2 1, 2 BSRI  39 - 40 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนางานบริการวิชาการ  เพื่อการพัฒนาชุมชนและสงัคมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัส แผนงาน / โครงการ  

กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผน

ยุทธศาสตร์ 

มศว 15 ปี 

3.1 สร้างงานบรกิาร

วิชาการที่สอดคลอ้ง

กับความต้องการ

ของชุมชนและสงัคม

อย่างยั่งยืน 

3.2 ร่วมขับเคลื่อน

พัฒนาชุมชนและ

สังคมให้มีคุณภาพ

ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

3.3 มีระบบการ

บริหารจัดการ

โครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชนที่

มีประสิทธิภาพ 

3.4  ส่งเสริมให้

ประชาชนเรียนรู้

และเข้าถึงองค์

ความรู้หรือบรกิาร

ที่ได้รับจาก

มหาวิทยาลัย และ

สถาบนัฯ 

1. โครงการ

บริการวชิาการ

ตรงกับความต้อง 

การของสงัคม 

(ตัวชี้วัดของ

เป้าประสงค์ 3.1)  

2. ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการบริการ

วิชาการมคีวาม

พึงพอใจต่อ

โครงการ 

3. ประเมิน

ประโยชนแ์ละ

ผลกระทบที่ได้

จากโครงการ

บริการวชิาการ 

(ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  

สกอ. และ สมศ.) 

1. จากผลการ

สํารวจความ

ต้องการ พบว่า

ตรงความ

ต้องการของ

สังคมอย่างน้อย 

1 โครงการ / ปี  

2. พึงพอใจใน

ระดับ ร้อยละ 

85 ขึ้นไป 

 

 

3. อย่างน้อย 1  

โครงการ / ปี 

มีการประเมิน

ประโยชน์ และ

ผลกระทบต่อ

สังคม 

 

สร้างกลไกในการ

เผยแพร่ผลงาน หรือ

องค์ความรู้ของสถาบัน

สู่ประชาชน 

- (กลยุทธ์ของ

เป้าประสงค์ 3.1) 

รวบรวมองค์ความรู้โดย

ศึกษาและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับชุมชน 

- (1 ของเป้าประสงค์ 

3.3) สร้างและพัฒนา

โครงการฝึกอบรมเพื่อ

ส่งเสริมการนาํความรู้สู่

การปฏิบัติ 

- (2 ของเป้าประสงค์ 

3.3) พัฒนาช่อง

ทางการสื่อสารความรู้สู่

ชุมชน 

 

BSRI 41 

(RAP 61) 

 

BSRI 42 

(RAP 61) 

 

BSRI 43 

(RAP 61) 

BSRI 44 

 

 

 

BSRI 49 

 

 

 

 

-  โครงการประชุมเรื่อง สรุปและประเมินผลโครงการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มโรคเมทาบอลิก

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

-  โครงการประชุมเรื่องการปรับพฤติกรรม 3 Self  

ด้วยหลักการ PROMISE  สู่ความเข้มแข็งของโครงการ 

 

-  โครงการอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และการดําเนินงาน

การบริหารจัดการโครงการตามข้อตกลง 

-  โครงการอบรมวิเคราะห์แปลผล 

 

 

 

-  โครงการจัดทําวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนา 

ปีละ 1 ฉบับ  

30,000.- 

 

 

30,000.- 

 

 

30,000.- 

 

20,000.- 

 

 

 

25,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

10-11

ตุลาคม  

2554 

21-23

ธันวาคม  

2554 

10 มกราคม  

2555 

เมษายน – 

พฤษภาคม 

2555 

 

มกราคม 

2555 

 

 

รอง

ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายจัดการ

ความรู้ 

และกิจการ

พิเศษ 

 

 

อ.อุษา  

ศรีจินดารัตน์  

อ.ดร.นริสรา  

พึ่งโพธิ์สภ 

รศ.อังศินันท์ 

อินทรกําแหง 

  

SSAP 3 

การพัฒนา

งานบริการ

วิชาการเพื่อ

การพัฒนา

ชุมชนและ

สังคมอย่าง

ยั่งยืน 

     รวม 135,000.-    
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ความสอดคล้อง / เชื่อมโยงของเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการที่ 

3.1, 3.2 1, 2, 3 BSRI  41 - 49 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การวิจัยและวิถีชีวิตการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรูแ้ละการกําหนดเป้าหมายหลกัการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัส แผนงาน / โครงการ  

กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ 

มศว 15 ปี 

4.1  มีระบบและ

กลไกในการ 

ทํานุบํารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม 

- มีแผนงาน / 

โครงการ 

- คําสั่งคณะทํางาน 

- หลักฐานเผยแพร่ 

- บูรณาการเข้ากบั

การเรียนการสอน 

- นําผลประเมินไป

ปรับปรุงการ 

บูรณาการเข้ากับ

การเรียนการสอน

และกิจการนิสิต 

 

1. มีระบบกลไก

ครบทุกกระบวน 

การ 

2. มีคณาจารย์ 

บุคลากร นิสิตเข้า

ร่วมโครงการ 

3.  เผยแพร่

กิจกรรมด้านทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมสู่

สาธารณะ 

(ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

สกอ.) 

1.  ครบทุก

กระบวนการ 

 

2.  อย่างน้อย 1 

โครงการ 

 

3.  ครบทุก

โครงการ 

1. ส่งเสริม

วัฒนธรรมและ

ศิลปะในแต่ละ

ศาสตร์/วิชาชีพ 

2. กําหนดนโยบาย

และแผนเพื่อการ

พัฒนาและรักษา

ความเข้มแข็งใน

การทํานบุํารุง

วัฒนธรรมและ

ศิลปะ 

 

 

BSRI 49 

(RAP 71) 

 

BSRI 50 

(RAP 71) 

 

BSRI 51 

(RAP 71) 

BSRI 52 

(RAP 71) 

 

 

 

BSRI 53 

(RAP 71) 

 

BSRI 54 

 

-  โครงการทําบุญ 

ทอดกฐิน / ทอดผ้าป่า

สามัคค ี

-  กิจกรรมการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

ระหว่างไทยกับมาเลเซีย 

-  โครงการส่งเสริมวัฒน 

ธรรมไทย  ในวันไหว้ครู 

-  กิจกรรมการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมไทยของ

นิสิต ศิษย์เก่าในวัน

สถาปนาสถาบันฯ  

ครบรอบ 57 ปี 

-  กิจกรรมทําบุญ  เนื่อง

ในวันสถาปนาสถาบันฯ 

ครบรอบ 57 ปี 

-  กิจกรรมนิสิตนอกชั้น

เรียน เพื่อส่งเสริมพุทธ

20,000.- 

 

 

10,000.- 

 

 

10,000.- 

 

10,000.- 

 

 

 

 

10,000.- 

 

 

15,000.- 

 

ตุลาคม  2554 

หรือ 

มิถุนายน  2555 

มิถุนายน  2555 

 

 

กรกฎาคม  2555 

 

สิงหาคม  2555 

 

 

 

 

สิงหาคม  2555 

 

 

มิถุนายน  2555 

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายจัดการความรู้

และกิจการพิเศษ 

SAP 31 

แผนงานอนุรักษ์

สืบสานและ

เผยแพร่วัฒนธรรม

และศิลปะ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัส แผนงาน / โครงการ  

กิจกรรม 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ 

มศว 15 ปี 

 

 

 

 

 

(RAP 80) 

 

ศาสนา กับการพัฒนาการ

เรียนการสอนในวิชา วป 

787 พุทธศาสนากับการ

พัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 

 

- บูรณาการกิจกรรมด้าน

ทํานุบํารุงวัฒนธรรมและ

ศิลปะให้เป็นส่วนหนึ่งของ

การเรียนการสอน 

     รวม 75,000.-    

 

ความสอดคล้อง / เชื่อมโยงของเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการที่ 

4.1 1, 2, 3 BSRI  49 - 54 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครือ่งมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสม 

  ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัส แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ 

มศว 15 ปี 

5.1 มีการบริหาร

โดยยึดหลักธรร

มาภิบาล การมี

ส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้เสีย 

 

1.  ระดับความ 

สําเร็จในการเปิด

โอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมใน

การแสดงความ

คิดเห็นและร่วม

ตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติราชการ 

 

1.  จํานวนผู้มี

ส่วนได้เสียเข้า

มามีส่วนร่วมใน

การแสดงความ

คิดเห็นและร่วม

ตรวจสอบผล

การปฏิบัติ

ราชการมากว่า  

20  คน 

1.  พัฒนาระบบ

และกลไกของการ

บริหารและการ

วางแผน 

2.  ปรับวัฒนธรรม

การให้บริหารให้เป็น

เชิงรุก และขยายพลัง

ร่วมเชิงรุกให้เกิดขึ้น

ในทุกภาคส่วน  โดย

เน้นผู้รับบริการเป็น

สําคัญ 

BSRI 55 

(RAP 83) 

 

BSRI 56 

(RAP 87) 

 

-  โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  (Action  

Plan) 

-  โครงการอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องการ

ปรับปรุงการให้บริการเชิงรุก 

 

งบดําเนินการ 

 

งบดําเนินการ 

ตุลาคม  2554 

– 

กันยายน  

2555 

รอง

ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

SSAP 8 

การบริหารจัดการ  

โดยใช้หลัก  Cost 

Effectiveness 

5.2 มีระบบ

บริหารที่มีความ

รับผิดชอบต่อ

สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

1.  จํานวนระบบ

บริหารที่มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม   

(ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 

สกอ.) 

1.  มีระบบ

บริหารที่มีความ

รับผิดชอบต่อ

สังคมและ

สิ่งแวดล้อม

อย่างน้อย 1 

ระบบ 

1. บริหารจัดการ

สถาบนั โดยใช้หลัก  

Cost Effectiveness 

และหลักการเทคโน 

โลยีสะอาด(Clean 

Technology) 

BSRI 57 

(RAP 93) 

 

 

-  โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทาง

กายภาพของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัด

พลังงาน 

 

งบดําเนินการ ตุลาคม  2554 

– 

กันยายน  

2555 

รอง

ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

SSAP 8 

การบริหารจัดการ  

โดยใช้หลัก  Cost 

Effectiveness 

5.3  มีระบบ

การสื่อสารที่มี

คุณภาพ 

 

1.  จํานวนระบบ

การสื่อสารที่มี

คุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่  

7.1 สกอ.) 

1.  มีระบบการ

สื่อสารที่มี

คุณภาพ อย่าง

น้อย 1 ระบบ 

1. พัฒนาระบบการ

สื่อสารระหว่างผู้ 

บริหารและผู้ปฏิบัติ 

งาน และผู้มีส่วนได้

เสียให้มีคุณภาพ 

BSRI 59 

(RAP 96) 

 

-  โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่มีความ

หลากหลายและมีคุณภาพ 

 

งบดําเนินการ ตุลาคม  2554 

– 

กันยายน  

2555 

รอง

ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

SSAP 8 

การบริหารจัดการ  

โดยใช้หลัก  Cost 

Effectiveness 
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  ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัส แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ 

มศว 15 ปี 

5.4  มีระบบ

การวางแผน

และบริหาร 

งานบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

1. มีระบบและ

กลไกในการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนา

และธํารงรักษาไว้

ให้บุคลากรมี

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ (ตัว

บ่งชี้ที่ 1.1 สกอ.)

2. บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการบริหาร 

งานบุคคล 

 

 

3. ระดับความพึง

พอใจของบุคลากร

ต่อระบบบริหาร 

งานบุคคลและ

สภาพแวดล้อมใน

การทํางาน 

1.  มีระบบการ 

วางแผนและ 

พัฒนาบุคลากร

ที่มีคุณภาพ

อย่างน้อย 1 

ระบบ 

 

 

 

2. มีบุคลากรเข้า

ร่วมในการ

บริหารงาน

บุคคลอย่างน้อย

ร้อยละ 70 

3. บุคลากรมี

ความพึงพอใจ

ต่อระบบ

บริหารงาน

บุคคลและ

สิ่งแวดล้อม 

1.  ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการ

วางแผนและการ

บริหารงานบุคคล 

BSRI 60 

(SAP 38) 

 

-  จัดทําแผนงานพัฒนาระบบการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานของบคุลากร 

(Performance Management System) 

 

งบดําเนินการ ตุลาคม  2554 

– 

กันยายน  

2555 

รอง

ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

SSAP 8 

การบริหารจัดการ  

โดยใช้หลัก  Cost 

Effectiveness 

5.5 มีการ
พัฒนาบุคลากร

อย่างต่อเนื่อง 

 

1. จํานวน

บุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนาทักษะ

ตามพันธกิจด้าน

การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย บริการ

1.  บุคลากร

ได้รับการพัฒนา 

จํานวน ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 

50 

 

1.  จัดสรร

งบประมาณให้

บุคลากรพัฒนา

ตนเองให้มีความรู้

และเผยแพร่ความรู้

ให้แก่ผู้อื่น 

BSRI 61 

 

(RAP109) 

 

BSRI 62 

 

-  โครงการรักการเรียนรู้  เตรียมพร้อมสู่โลก

แห่งการแข่งขัน 

- โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะการทํางาน 

-  โครงการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ  (Career Path) 

50,000.- 

 

 

 

10,000.- 

 

ตุลาคม  2554 

– 

กันยายน  

2555 

รอง

ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

SSAP 8 

การบริหารจัดการ  

โดยใช้หลัก  Cost 

Effectiveness 
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  ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัส แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ 

มศว 15 ปี 

วิชาการ และทํานุ

บํารุงศิลป 

วัฒนธรรม 

(ตัวบ่งชี้ที่ 7.1, 

7.2 สกอ.) 

2. ระดับความ 

สําเร็จของ

แผนพัฒนา

บุคลากรและ

จัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาบุคลากร

ของ

สถาบันอุดมศึกษา 

3. ระดับความพึง

พอใจของบุคลากร

ต่อโครงการ/

กิจกรรมพัฒนา

บุคลากรของ

สถาบัน 

 

 

 

 

 

2. มีโครงการ

พัฒนาบุคลากร

และการจัดการ

ความรู้อย่าง

น้อย 1 โครงการ 

 

 

 

3. บุคลากรมี

ความพึงพอใจใน

การเข้าร่วม

โครงการ 

 
BSRI 63 

 

-  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

 

148,890.- 

5.6 พัฒนา

ระบบบริหาร

ความสัมพันธ์

ระหว่างนิสิต  

ศิษย์เก่าและ

บุคลากรของ

สถาบัน ฯ 

1.  จํานวนศิษย์

เก่าและศิษย์

ปัจจุบันที่เข้าร่วม

กิจกรรมของเครือ 

ข่าย (ตัวบ่งชี้ที่ 

7.2 สกอ.) 

 

1.  ศิษย์เก่าและ

ศิษย์ปัจจุบันเข้า

ร่วมกิจกรรม

เพิ่มขึ้นไม่น้อย

กว่า 10  คน 

1.  พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ  ศิษย์

เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  

ให้มีประสิทธิภาพ 

 

BSRI 64 

(RAP113) 

-  โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า ศิษย์

ปัจจุบันและบุคลากร 

 

งบดําเนินการ ตุลาคม  2554 

– 

กันยายน  

2555 

รอง

ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

SSAP 5 

การพัฒนาและ

เสริมสร้างปัญญา 

(Wisdom)  ของ

นิสิตและบุคลากร 
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  ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัส แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ 

มศว 15 ปี 

5.7 พัฒนา

ประสิทธิภาพ

การบริหารงบ 

ประมาณทรัพยา 

กร และระบบ

การหารายได้ 

1.  จํานวนผู้ใช้

ระบบฐานข้อมูล

ด้านการเงินและ

งบประมาณ (ตัว

บ่งชี้ที่ 8.1สกอ.) 

 

1.  ผู้ใช้ระบบ

ฐานข้อมูลด้าน

งบประมาณ  มี

ความพึงพอใจไม่

น้อยกว่า  50 % 

1.  ปรับปรุงระบบ 

การบริหาร

งบประมาณ  

ทรัพยากรและระบบ

การหารายได้ 

 

BSRI 65 

(SAP 45) 

-  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน

งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

งบดําเนินการ ตุลาคม  2554 

– 

กันยายน  

2555 

รอง

ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

SSAP 9 

การจัดตั้งสํานัก 

งานจัดหารายได้

และบริหาร

ทรัพย์สิน 

 

5.8 นําเทคโน 

โลยีสารสนเทศ

มาใช้เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การดําเนินงาน

และการ

บริหารงาน 

 

1. ระดับความ 

สําเร็จในการนํา

เทคโนโลยีสาร 

สนเทศมาใช้ใน

การเพิ่มประสิทธิ 

ภาพการทํางาน 

(ตัวชี้วัดที่ 7.3, 

7.4 สกอ.) 

1. ผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศมี

ความพึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 50 

% 

1.  พัฒนาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศให้

ทันสมัยและตรงตาม

ความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ 

2.  พัฒนาระบบ

บริหารความเสี่ยง 

BSRI 66 

 

BSRI 67 

 

BSRI 68 

 

 

-  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ 

-  โครงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ลด

ระยะ 

เวลาในการให้บริการ 

-  โครงการควบคุมภายใน 

งบดําเนินการ 

 

 

งบดําเนินการ 

 

 

5,000.- 

ตุลาคม  2554 

– 

กันยายน  

2555 

รอง

ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

SSAP 8 

การบริหารจัดการ  

โดยใช้หลัก  Cost 

Effectiveness 

     รวม 213,890.-    

ความสอดคล้อง / เชื่อมโยงของเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการที่ 

5.1 1 BSRI  55 - 56 

5.2 1 BSRI  57  

5.3 1 BSRI  59 

5.4 1,2,3 BSRI  60 

5.5 1,2,3 BSRI  61 - 63 

5.6 1 BSRI  64 

5.7 1 BSRI  65 

5.8 1 BSRI  66 - 68 

 


