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สรุปแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ขยายการผลิต
1) จํานวนนิสิตที่
บัณฑิตสาขาวิชาการ รับเข้าศึกษา
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ มีปริมาณ
เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย 4 ปี
1) ทุกปีการศึกษามี
นิสิตรับเข้าศึกษา
ปริญญาโทและ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
จากปี 2551

2) จํานวน
2) ปี 2555 เพิ่มขึ้น
หลักสูตรเพิ่มขึ้น 1 หลักสูตร

2. ผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ มีความ
สามารถทางการวิจยั
มีคุณภาพและมี
คุณธรรม

1) จํานวนนิสิต
เข้าร่วม
โครงการวิจัย

1) จํานวนนิสิตเข้า
ร่วมโครงการวิจัย
ของอาจารย์ไม่น้อย
กว่า 80%

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

บรรลุ ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

1) ในปี 2554 สถาบันวิจัยฯ มีนิสิต
 เปิ ด รั บ นิ สิ ต ทุ ก
ระดั บ ปริ ญ ญาโท ปริญญาโทและปริญญาเอก เพิ่มขึ้นจากปี
และเอก สาขาวิ ช า 2551
โดย โทควบเอก จาก ปี 2551 จํานวน 7
การวิ จั ย พฤติ ก รรม
ศาสตร์ประยุกต์ทุกปี คน และใน 2554 เป็นจํานวน 17 คน เอก (เน้น
วิจัย) จาก ปี 2551 จํานวน 3 คน และในปี
2554 จํานวน 5 คนเป็นต้น
2) สถาบันวิจัยมีหลัสูตรสาขาจิตวิทยา
 พัฒนา
ประยุกต์ เพิ่มในปี 2554
หลักสูตรใหม่



 พั ฒ นาการเรี ย น 1) โครงการนําเสนอผลการวิจัยในที่ประชุม
การสอนให้ นิ สิ ต มี วิชาการนานาชาติ มีนิสิตเข้าร่วมมากกว่า 80%
ประสบการณ์ ต รง
การวิจัย มีคุณธรรม
และเน้ นผู้ เ รี ย นเป็ น
สําคัญ



ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

 ฝ่ายวิชาการ
 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาโทและ
เอก
 คณาจารย์



 ฝ่ายวิชาการฝ่ายวิจยั ,
และฝ่ายการจัดการความรู้
 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาโทและ
เอก คณาจารย์ นักวิจัย
(อ.ทัศนา และ อ.อุษา)
 เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป (คุณวนิดา)

และในปี 2554 มีการศึกษาสมรรถนะที่
ต้องการและจําเป็นด้านการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารในองค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรความขัดแย้งฯ
1. โครงการสัมมนาทางวิชาการ
บัณฑิตศึกษานานาชาติ ครัง้ ที่ 6 และ 8
(The 6th and 8th International
Postgraduate Research
Colloquium: Multidisciplinary
Approach for Enhancing Quality
of Life)
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เป้าประสงค์

3. หลักสูตรมีการ
บริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 4 ปี

2) จํานวนนิสิต
นําเสนอ
ผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ

2) จํานวนนิสิตที่
นําเสนอผลงาน วิจัย
ในที่ประชุม
วิชาการ ไม่น้อยกว่า
80%
3) จํานวนรายวิชา
100 % ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

2) โครงการประชุมวิชาการทางพฤติกรรม
ศาสตร์ เรื่อง การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม



3) มีรายวิชาทุกวิชาในการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ คิดเป็น 100%



4) จํานวนโครงการ
วิจัย 70% ที่นิสิต
เข้าร่วม
5) มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก

4) มีนิสิตเข้าร่วมโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า
70%



3) จํานวน
รายวิชาทีเ่ ปิด
สอนในแต่ละปี
การศึกษาที่มี
การเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
4) จํานวน
โครงการวิจัยที่มี
นิสิตเข้าร่วม
5) ความพึงพอใจ
ของนายจ้างและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บัณฑิตในเรื่อง
ความรูค้ วาม
สามารถทางวิชา
ชีพและการ
ทํางาน
1) จํานวนนิสิตที่
สํ า เร็ จ ที่ ใ ช้ เ วลา
น้ อ ยกว่ า เวลา
สู ง สุ ด ที่ กํ า หนด
ไว้

1) จํานวนนิสิต
80%
ที่สําเร็จ
- ป.โท น้อยกว่า
4.5 ปี
- ป.เอก น้อยกว่า

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

บรรลุ ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

5) โครงการวิจัยสัญจร
6) โครงการบริการปรึกษาการวิจัย
7) โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต

1) โครงการประชุมสัมมนาเร่งรัดการทําเค้า
 เร่งรัด
การศึกษาของนิสิต โครงปริญญานิพนธ์ ซึ่งมีนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
น้อยกว่า
ให้มีประสิทธิภาพ
4.5 – 5.5 ปี ไม่น้อยกว่า 80%
 พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนและ
ผู้สอน



 ฝ่ายวิชาการและฝ่าย
วิจัย
 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
 คณาจารย์
 มหาวิทยาลัย
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 4 ปี
5.5 ปี

2) รายวิชาที่ใช้
E-learning

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

บรรลุ ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

สร้างบรรยากาศการ
เรี ย นรู้ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
วิจัย

2) จํานวนรายวิชา
70% ที่ใช้ Elearning

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

 ฝ่ายจัดการความรูแ้ ละ
กิจการพิเศษ
2) สถาบันวิจัยพัฒนารายวิชาที่ใช้ระบบ Elearning ทุกรายวิชา คิดเป็น มากกว่า 70%
3) มีการประเมินระดับทักษะการสื่อสารของ
นิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา
2554 (อัตลักษณ์นิสิต)
4) โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษา และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ใน
เรื่องกระบวนการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5) สถาบันฯ จัดทําโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นประจําทุกปี






4.หลักสูตรได้
มาตรฐานสากล

 เกณฑ์ สกอ.  หลักสูตรได้
 ดําเนินการ
ในเรื่องหลักสูตร มาตรฐานตามเกณฑ์ ปรับปรุงและพัฒนา
สกอ.
หลักสูตรให้ได้
มาตรฐาน สกอ.

 มีหลักสูตร
นานาชาติ
5. อาจารย์มคี ุณภาพ
ศักยภาพและ

 จํานวน

 จํานวนอาจารย์

 ส่งเสริมอาจารย์

1) สถาบันได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ อุดมศึกษา
2) ในปี 2554 มีการศึกษาสมรรถนะที่ต้องการ
และจําเป็นด้านการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรความขัดแย้งฯ

1) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพื่อ
- การเพิ่มความรูแ้ ละประสบการณ์ในการเข้า



 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายวิจัย
 คณาจารย์

ขณะนี้หลักสูตรกําลังอยู่ในขั้นตอนการ
อนุมัติของสภามหาวิทยาลัย (มกราคม
2555)
โครงการร่างหลักสูตรการจัดการความ
ขัดแย้ง หลักสูตรนานาชาติ อยู่ใน
ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําหลักสูตร
(มกราคม 2555)



 ฝ่ายวิชาการ
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เป้าประสงค์
มาตรฐานทาง
วิชาการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

อาจารย์ทเี่ ข้า
ร่วมประชุม
วิชาการ

100% ที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ

ในการพัฒนา
คุณภาพทาง
วิชาการและ เลื่อน
ตําแหน่งทาง
วิชาการ

อบรม สัมมนา และเสนอผลงานวิชาการ
- สถาบันวิจัยฯ มีการผลิตผลงานวิชาการเพื่อ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

 จํานวน
อาจารย์ มีผลิต
ผลงานวิชาการ
เพื่อเลื่อน
ตําแหน่ง

 อาจารย์ 70%
มีตําแหน่งทาง
วิชาการ

 จํานวน
เอกสาร/ตํารา

 อาจารย์ 50%
ผลิตเอกสาร
วิชาการ

 จํานวน
 อาจารย์ 70%
บทความที่ได้รับ  มีบทความเข้ารับ
การตีพิมพ์เผย การตีพิมพ์
แพร่ระดับ ชาติ
และนานาชาติ
6. มีความพร้อมใน 1) มีครุภัณฑ์  มีความพึงพอใจ
ปัจจัยที่เอื้อต่อ
ของบุคลากรและ
การสร้างองค์
นิสิตในปัจจัยที่เอื้อ
ความรู้ทาง
ต่อการสร้างองค์
สาขาวิชาการวิจัย
ความรู้
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์

2) คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ โดยระหว่างปี 2552-2554 มี
อาจารย์ได้ตําแหน่งทางวิชาการ 50% และ
ปัจจุบันมีอาจารย์ทมี่ ีตําแหน่งวิชาการ ได้
เกษียณอายุราชการและลาออกไป จึงทําให้
ขณะนี้มคี ณาจารย์ทไี่ ด้ตําแหน่งทางวิชาการ 4
ท่าน
3) โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ โดย
ตั้งแต่ 2552-2555 อาจารย์ผลิตเอกสารทาง
วิชาการมากกว่า 50%
4) สถาบันฯ มีแผนพัฒนาอาจารย์ ระยะ 4 ปี
และอาจารย์มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
บทความมากกว่า 70%

 ส่งเสริมให้มีความ
พร้อมในปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการสร้างองค์
ความรู้ทางการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์

สถาบันฯ มีโครงการปรับปรุงสภาพทาง
กายภาพสําหรับการเรียนการสอน จึงได้จัด
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ ห้องการเรียนรู้ทาง
พฤติกรรมศาสตร์เป็นเงินทั้งสิ้น 648,600 บาท

บรรลุ ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

 ฝ่ายวิจัย
 คณาจารย์









 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายบริหาร
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

บรรลุ ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2) มีศูนย์สาร
สนเทศ

2) สถาบันฯมีศูนย์สารสนเทศเพื่อบริการแก่
นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร



 ฝ่ายจัดการความรูแ้ ละ
ฝ่ายวิจัย

3) มีฐานข้อมูล

3) สถาบันฯ มีการพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการ
เรียนการสอนอย่างเป็นปัจจุบัน สม่ําเสมอ
4) สถาบันฯ มีตําราต่างๆ ปริญญานพินธ์ ฯลฯ




 เจ้าหน้าที่พัสดุ
คอมพิวเตอร์
 คณาจารย์

5) สถาบันฯ ได้จัดทําโครงการวารสารและผลิต
วารสาร (ภาษาไทย) จํานวน 2 ฉบับ และ
วารสารระบบนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)
จํานวน 1 ฉบับ เป็นประจําทุกปี (วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์ เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ) และ
E-Journal บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ
http://bsris.swu.ac.th/journal/index.html
6) จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้าน
1. ด้านการบริการแห่งการเรียนผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ด้าน การบริการด้านศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
3. ด้านบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จําเป็นอื่นๆ และ
4. ด้านการบริการระบบสารณูปโภค โดย
เฉลี่ยแล้ว อยู่ในระดับมาก



 บรรณาธิการวารสาร

4) มีตํารา
5) มีวารสาร
พฤติกรรมศาสตร์
ฉบับนานาชาติ

6) มีความพึง
พอใจของผู้รับ
บริการของ
บุคลากรและ
นิสิต

หมายเหตุ
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สรุปแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555)
ประเด็นยุทธศาสตร์: พัฒนาระบบบริหารทีม่ ีคุณภาพโดยใช้เครือ่ งมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. มีโครงสร้าง  ระดับความ
องค์กรและ
สําเร็จของการ
ระบบบริหารที่ ปรับโครงสร้าง
เอื้อต่อการ
องค์กรและ
เปลี่ยนแปลง
ระบบบริหารที่
เอื้อต่อการปลี่ยน
แปลง

เป้าหมาย 4 ปี
2–3–4–5

กลยุทธ์
 ปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร
และระบบ
บริหารงานของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร
จากเดิมมีผู้บริหาร 7 ตําแหน่ง (ผู้ช่วย 1
คน) ปัจจุบันเหลือเพียง 4 ตําแหน่ง เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของเงินประจําตําแหน่งและเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงาน
 มีการปรับเปลี่ยนประธานและเลขานุการ
ของหลักสูตร ทุกๆ 2 ปี เพื่อเอื้อต่อ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
 มีการปรับเปลี่ยนประธาน กอง
บรรณาธิการ วารสารเป็นประจําทุกๆ 2 ปี
เพื่อให้บคุ ลากรทุกคนได้มปี ระสบการณ์ใน
การทําวารสารฯ
 มีการเพิ่มอัตรากําลังสายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ เพื่อจัดทําหลักสูตรใหม่
ได้แก่ หลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ และ
หลักสูตรการจัดการความขัดแย้ง และสาย
สนับสนุนวิชาการ ในตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพื่อติดตามประเมินผลตาม
แผนงานสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

บรรลุ ไม่บรรลุ
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
√
 รองผู้อํานวยการฝ่าย
บริหาร
 ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
 ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
 ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

หมายเหตุ

√

√

√
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
 มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อจัดทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และมีผู้รับผิดชอบ
โดยตรง ทําให้สถาบันมีระบบงานประกันฯที่
มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ มีคะแนนเป็น
อันดับหนึง่ ใน มศว (หน่วยงานทีม่ กี ารเรียน
การสอน) ในทุกปี
 มีการประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประเด็น
พบว่า ผู้บริหารมีการบริหารงานตามหลักธรร
มาธิบาล อยู่ในระดับมาก

 พัฒนาระบบ
การสื่อสารองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ

 ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา สถาบันฯ มี
ระบบการสื่อสารและช่องทางการสื่อสาร
เพิ่มมากขึ้น หลายช่องทางเช่น
- จดหมายข่าว
- วารสาร (E-Journal) ไทย และอังกฤษ
- ปอร์ดประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ
- Website ของสถาบัน
hppt://bsri.swu.ac.th/curriculum.htm.
- E-mail
- ป้ายประชาสัมพันธ์ vinyl
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure)
- โทรทัศน์แจ้งข่าวกิจกรรมของสถาบันฯ
- Social network: www.facebook.com

บรรลุ ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
√

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

√

√

สถาบันมีการ
พัฒนาระบบการ
สื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์หลาย
ช่องทาง ทําให้มนี ิสิต
สนใจเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆ ของ
สถาบันฯ เพิ่มขึ้น
จากเดิมทุกปี จึงมีผล
ทําให้สถาบันมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

 รณรงค์ให้เกิด
พฤติกรรมการประ
หยัดพลังงานและ
การใช้ทรัยากร
ร่วมกัน

 สถาบันฯ ใช้ระบบการติดต่อสื่อสาร
หลายๆช่องทาง และมีการใช้ระบบ
E-meeting ในการประชุมต่างๆ ทําให้
สถาบันลดการใช้ทรัพยากรต่างๆลง เช่น ลด
การใช้กระดาษ ซึ่งจากสถิตกิ ารใช้กระดาษ
ลดลงจากเดิม (เดิมมีการสั่งซื้อกระดาษ
จํานวน 300-400 รีม/ปี ปัจจุบันมีการสั่งซื้อ
กระดาษเพียง 200 รีม/ปี) เป็นต้น
 สถาบันฯ มีมาตราการใช้ไฟฟ้า โดย มี
การเปิด-ปิด เครือ่ งปรับอากาศ ตามเวลา
ที่กําหนด (เปิด 8.30 น. และปิดเวลา
16.30 น.) ทําให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียงแค่
เล็กน้อย แม้ว่าจะมีการรับนิสิตเพิม่ มากขึ้น
ทุกปี
 สถาบันฯ และหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย มีการขอใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เช่น การขอใช้รถ, พนักงานขับรถ ของใช้
สถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมต่างๆ

บรรลุ ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
√

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

√

√
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2. เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่
สามารถรองรับ
การเปลี่ยน แปลง

 ระดับความ
สําเร็จของการ
เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่
สามารถรองรับ
การปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

5 – 5 – 5 - 5  พัฒนาการ
จัดการความรู้ของ
สถาบัน ฯ

3. มีบุคลากรที่มี  ระดับคุณภาพ 5 – 5 – 5 - 5
ศักยภาพความ
ของแผนพัฒนา
สามารถในการ
บุคลากรของ
ปรับตัวรองรับ
สถาบัน ฯ
การเปลี่ยนแปลง

 สนับสนุนให้
บุคลากรทุกคน
ได้รับการอบรม
สัมมนา+ทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
 สถาบันฯ จัดโครงการจัดการความรู้
เรื่อง บอกกล่าวเล่าขาน ขึ้นเป็นประจําทุกปี
เพื่อให้บคุ ลากรมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการแบ่งปันความรูแ้ ละมีส่วน
ร่วมแลก เปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ และเพื่อการพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยนําความรู้ไป
เผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบ
 สถาบันฯ ได้เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัยไปสู่ชุมชนผ่านช่องทางเว็ปไซต์ของ
สถาบันฯ โดยไม่สียค่าใช้จ่ายใดๆ
 สถาบันฯ ทํา E-Journal ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อให้บุคลากรทั่วไปได้
ศึกษาเรียนรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 คณาจารย์ ในสถาบันฯ ได้รับการอบรม
และสัมมนาทางด้านการบริหารงานวิจัย
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทัง้ ไปศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการงานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ณ ต่างประเทศเป็นประจํา
ทุกปี และทุกคนได้นําความรูม้ าพัฒนางาน
ของตนทําให้สถาบันฯ มีคะแนนประกัน
คุณภาพสูงขึ้น

บรรลุ ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
√

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

 รองผู้อํานวยการฝ่าย
บริหาร

โดยจัดกิจกรรม
แลเปลี่ยนเรียนรู้และ
การจัดทํา Webpage
KM ของสถาบันฯ

√

√
√

 รองผู้อํานวยการฝ่าย
บริหาร
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

4. มีวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกัน
แบบเอื้ออาทร
มีภูมิคมุ้ กันโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

 ระดับความ
สําเร็จของโครง
การเศรษฐกิจ
พอเพียง

5. มีสารสนเทศที่
มีคุณภาพใช้ใน
การตัดสินใจและ
ประเมินสถาน
การณ์เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

 ระดับความ
สําเร็จของการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

5 – 5 – 5 - 5  สร้างวัฒนธรรม
องค์กรและ
เอกลักษณ์ของ
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

 สถาบันฯ มีกิจกรรมช่วยเหลือบุคลากร
ที่ได้รับความเดือนร้อนในด้านต่างๆ โดย
ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือและไปเยี่ยม
เยียนผู้เดือดร้อน เพื่อสร้างวัฒนธรรมของ
การอยู่ร่วมกันแบบเอื้ออาทร
 สถาบันฯ จัดกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ประหยัด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น จัดงานเกษียณอายุราชการ
ปฐมนิเทศน์นิสิต ปัจฉิมนิเทศ งานปีใหม่
ฯลฯ โดยใช้งบประมาณน้อยที่สุด จึงทําให้
สถาบันฯมีเงินรายได้สะสมเพิ่มขึ้นทุกปี

5 – 5 – 5 - 5  พัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการและ
ปรับปรุงระบบฐาน
ข้อมูล

 สถาบันฯ มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ เว็บเค้า
โครงรายวิชา (Course syllabus), เว็ป
รายวิชา (Atutor)
 สถาบันมีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การวิจัย ได้แก่ ระบบ ROSE, ระบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (เผยแพร่วารสาร), ระบบงาน
ICT (เผยแพร่งานวิจัย)

บรรลุ ไม่บรรลุ
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
√
 รองผู้อํานวยการฝ่าย 
บริหาร

หมายเหตุ

√

√

√

 รองผู้อํานวยการฝ่าย  ระบบสารสนเทศ
บริหาร
ได้ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน การวิจัย และ
การใช้งบประมาณได้
อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
 สถาบันฯ มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการและการเงิน ได้แก่ ระบบ
Huris, ระบบบัญชีเงินเดือน, ระบบใบเบิกเงิน
งบประมาณ, ระบบงานประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting), ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document), ระบบการ
บริหารการจองรถมหาวิทยาลัย, ระบบงาน
รับนิสิตใหม่, ระบบจองห้องสอบปากเปล่า/
เค้าโครง, ระบบหนังสือเข้า และระบบบันทึก
ค่าใช้จ่าย
 สถาบันใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ฐานข้อมูลงาน
ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม

6. มีสภาพแวดล้อม  ร้อยละของ
ที่ส่งเสริมคุณภาพ ความพึงพอใจ
ชีวิตที่ดี
ด้านสิ่งแวด
ล้อมและชีวิต
ความเป็นอยู่
ของบุคลากร
สถาบัน ฯ

80–85-85-85  พัฒนาสภาพ
แวดล้อมและชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
บุคลากร

 สถาบันฯ มีการบํารุงรักษาสุขอนามัย
เช่น มีการขัดล้างทําความสะอาด
ประจําทุกปี, มีการกําจัดหนู สัตว์ที่
เป็นพาหะนําโรค ทุกปี ฯลฯ
 มีการตรวจเช็คและซ่อมแซมปรับปรุง
ห้องน้ํา
 สถาบันฯ มีการจัดซื้อจัดจ้าง
เครื่องปรับอากาศ และทําความ
สะอาด เพื่อสร้างบรรยากาศและลด
มลภาวะ ให้น่าอยู่ และปลอดภัยต่อ
สุขภาพมากขึ้น

บรรลุ ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
√

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

√

√

 รองผู้อํานวยการฝ่าย 
บริหาร

√
√
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สรุปแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพิ่มปริมาณและ  ร้อยละของ
คุณภาพของผลงาน โครงการวิจัยที่เสร็จใน
วิจัยใน ระดับสากล เวลาที่กําหนด

 ร้อยละของผลงาน
วิจัยได้มีการเผยแพร่ใน
วารสาร หรือนําไปอ้างอิง
 ร้อยละของอาจารย์
นักวิจัยที่ผ่านการอบรม
สัมมนาความรู้ด้านการ
วิจัย

 จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยต่ออาจารย์และ
นักวิจัย จากภายในและ
ภายนอก

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

 ร้อยละ 70 ในปีแรก  มีระบบบริหาร
และเพิ่มเป็นร้อยละ
งานวิจัยที่มี
85 ในปีสุดท้าย
ประสิทธิภาพ

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

ใน 4 ปีที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยได้มี
การกระตุ้นให้นักวิจัยดําเนิน
โครงการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยตั้งแต่ปี
2552 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มี
โครงการวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิ้น
ตามระยะเวลา เพิ่มมากขึ้น
 ร้อยละ 70 ในปีแรก  สร้างระบบรางวัล ในปี 2552 – 2554 มี
ผลงานวิจัยที่ได้มีการเผยแพร่ใน
และกระตุ้น
และเพิ่มเป็นร้อยละ
ความสําเร็จของงาน วารสารหรือนําไปอ้าอิงเพิ่มขึ้นทุก
90 ในปีสุดท้าย
ปี มากกว่าร้อยละ 80
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ
 ร้อยละ 80 ในปีแรก  สร้างทีมงาน
สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา
และเพิ่มเป็นร้อยละ
 เผยแพร่
นานาชาติ และศึกษาดูงานด้าน
100 ในปีสุดท้าย
ผลงานวิจัย
การบริหารจัดการงานวิจัยสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100
นักวิจัยได้รับเงินสนับสนุนงานวิจยั
 มากกว่า 80,000
ภายในและภายนอกมากกว่า
บาท ต่อคนต่อปีทั้ง
80,000 บาท/ปี
ภายในและทุน
ภายนอก ตลอด 4 ปี

บรรลุ ไม่บรรลุ
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
√
 คณะกรรมการ
ประจําสถาบัน ฯ
 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัย
 นักวิจัย
 นิสิตปริญญาเอก
ปีละ 5 คน
√

หมายเหตุ

บรรลุแผนปี
2554

√

√
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2. สร้ า งความเป็ น
เลิศของกลุ่มงานวิจัย
ด้ า นครอบครั ว และ
พฤติกรรมการทํางาน
เพื่ อให้ สามารถชี้ นํ า
สังคม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

บรรลุ ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
√

 ร้อยละของอาจารย์
นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับ
สนุนจากภายนอก

 ร้อยละ 50 ของ
อาจารย์ (ทุนจาก
ภายใน)
 ร้อยละ 20 (ทุนจาก
ภายนอก) ตลอด 4 ปี

 คณาจารย์ในสถาบันได้รับทุน
สนับสนุนการสิจยั จากทุนภายใน
น้อยกกว่าร้อยละ 50
 คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุน
จากภายนอกมากกว่าร้อยละ 20

 จํานวนงานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ด้านการ
ทํางาน ด้านครอบครัวที่
นําไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม

 ร้อยละ 10 ในปี
 มีระบบบริหาร
แรก และเพิ่มเป็นร้อย จัดการความรู้ด้าน
ละ 20 ในปีสุดท้าย
การวิจัย

 สถาบันฯ โครงการวิจัยด้าน
การทํางาน ด้านครอบครัวที่
นําไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่า
ร้อยละ 50

√

 จํานวนผลงานวิจยั ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ

 สร้างกลุ่มงานวิจยั
 ร้อยละ 2 ในปี
แรก และเพิ่มเป็นร้อย เฉพาะทางที่มีศักยภาพ
ประกอบด้วยด้าน
ละ 15 ในปีสุดท้าย
ครอบครัว ด้าน
พฤติกรรมการทํางาน

 ที่ผ่านในปี 2552 -2554
สถาบันฯ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ 15
 สถาบันฯ ได้จัดโครงการ
สัมมนาทางวิชาการบัณฑิตศึกษา
นานาชาติ เพื่อนําเสนอผลงาน วิจยั
ระหว่างนิสิต อาจารย์ มศว กับ
มหาวิทยาลัย IIUM ประเทศ
มาเลเซีย

√

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

√
 รองผู้อํานวยการฝ่าย
วิจัย
 คณาจารย์
 นักวิชาการจาก
ภายนอก
 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 นักวิจัย

√
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ตัวชี้วัด

3. มีการนํางานวิจัย  จํานวนโครงการวิจัย
เชิงพฤติกรรม
ที่ร่วมมือกับหน่วยงานใน
ศาสตร์ไปใช้แก้ไข
ระดับปฏิบัติ
ปัญหาสังคมอย่าง
เป็นรูปธรรม

เป้าหมาย 4 ปี
 ร้อยละ 20 ในปี
แรก และเพิ่มเป็น
ร้อยละ 30 ในปี
สุดท้าย

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

 มีระบบริหารจัด
การความรู้ด้านการ
วิจัยสร้างกลุ่มงานวิจัย
เฉพาะทางที่มีศักยภาพ
ประกอบด้วย ด้าน
ครอบครัวด้าน
พฤติกรรมด้านสุขภาพ
ด้านพฤติกรรมการ
ทํางาน ด้านครอบครัว
และการส่งเสริมเด็กผู้มี
ความสามารถพิเศษ
และด้านพฤติกรรม
แนว พุทธศาสนาและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ

 สถาบันฯ มีงานวิจัยในเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ต่างๆ ไปใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม เช่นเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพฯ
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30

บรรลุ ไม่บรรลุ
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
√
 รองผู้อํานวยการฝ่าย
วิจัย
 ดร.จรัล
 ดร.นําชัย
 ศิษย์เก่า
 วาสนา

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ มกราคม 2555 (รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา) 3

สรุปแผนปฏิบตั ิการ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
2. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
1. ให้บุคลากร นิสิต
สามารถสืบค้น
ฐานข้อมูลด้าน
ผลงานวิจัยเครื่องมือ
วัด การทําปริญญา
นิพนธ์วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์
และจดหมายข่าว
ผ่านทางเว็ปไซด์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 4 ปี

 มีฐานข้อมูลทั้ง
 มีฐานข้อมูล
4 ภารกิจที่
ครบภารกิจทั้ง 4
ทันสมัยและข้อมูล
ด้านที่คณาจารย์
ถูกต้องร้อยละ
และนิสิตของ
100
สถาบันสามารถ
นําไปใช้ ประโยชน์
ได้ สะดวกและพึง
พอใจ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 บริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล
ของสถาบันฯ ให้
เชื่อมโยงภารกิจ
ด้านงานวิจัยการ
เรียนการสอน
บริการวิชาการ
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ที่ผู้บริโภค
ฐานข้อมูล
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง

1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
ผลงานวิจัย การเรียนการสอน และ
บริการวิชาการซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรม
1.1 จัดทําฐานข้อมูลผลงาน
วิจัยของคณาจารย์และนิสิตที่
สามารถสืบค้นผ่านเว็ปของสถาบัน
1.2 จัดทําฐานข้อมูลเครื่องมือ
วัดและคลังความรู้ต่างๆ ของ
สถาบันที่สามารถสืบค้นผ่านเว็ป
ของสถาบันฯ
1.3 พัฒนา E-Journal ทั้งฉบับ
ภาษาไทยและฉบับ ภาษาอังกฤษที่
เผยแพร่ full paper ตั้งแต่ฉบับ
ปีที่1 – ปัจจุบัน
1.4 สถาบันมีระบบจัดเก็บ
เอกสาร จดหมาย ในฐาน ข้อมูล
อิเล็คทรอนิกส์

บรรลุ ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

√

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

 คณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการความรู้
ของสถาบัน โดยมีรอง
อํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้ เป็นประธาน

√

√
√
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2. กํากับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของสถาบันตามตัว
บ่งชี้ของ มศว ก.พ.ร.
สกอ.และสมศ. ให้ได้
คะแนนในภาพรวม
ไม่ต่ํากว่า 3.00 จาก
5.00 หรือร้อยละ 60

ตัวชี้วัด

 ผลการประเมิน
ได้เป็นที่ยอมรับของ
มศว และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอก
ในภาพรวมอยู่ระดับ
ดี
 บุคลากรและ
นิสิตทุกคนได้รับ
ความรู้และคู่มือ
ประกันคุณภาพฉบับ
ย่อ

เป้าหมาย 4 ปี

 บุคลากรและนิสติ ทุก
คน ร้อยละ 100 ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
งานประกัน คุณภาพ
พร้อมให้ความร่วม
ปฏิบัติงาน ให้ได้ผลตาม
ตัวชี้วัดด้วยคะแนนใน
ภาพรวมของสถาบันฯ
เพิ่มขึ้นทุกปี

กลยุทธ์

 จัดระบบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สถาบันฯ ให้
เป็นไปตามแผน
ที่มหาวิทยาลัย
ยอมรับได้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

บรรลุ ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

1.5 สถาบันฯ มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลงานวิจยั /ปริญญานิพนธ์/
วารสารและข่าวกิจกรรมอื่นๆ ซึ่ง
สามารถสื่อค้นได้

√

1. สถาบันฯ ได้จัดโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นประจําทุกปี
2. มีการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทํา
ความเข้าใจและเพื่อสนับสนุนให้
ทีมงานดําเนินงานประกันคุณภาพ
ของสถาบันฯ ให้สําเร็จตาม
กําหนดเวลา
3. สถาบันฯ จัดทําคู่มือประกัน
คุณภาพฉบับของสถาบันฯ เพื่อให้
ความรู้แก่บุคลากรและนิสิต

√

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

 คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพของสถาบัน ฯ

√

√
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

3. ให้บุคลากร นิสิต
และบุคคลผู้สนใจได้
รับทราบข้อมูลข่าว
สาร ผลงาน และ
กิจกรรมของสถาบัน
อย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะ

 มีจดหมายข่าว
เผยแพร่ทุก 4 เดือน
 วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์ ทั้งฉบับภาษ
ไทยและภาษาอังกฤษ
ทุกปี
 มีภาพกิจกรรม
สําคัญเผยแพร่ผ่าน
เว็ป และบอร์ดของ
สถาบัน ฯ
 มีผู้สนใจเข้าอบรม
ตามโครงการบริการ
วิชาการของสถาบันฯ
ตามจํานวนที่กําหนด
ที่ได้ประชาสัมพันธ์

- มีสื่อสิ่งพิมพ์ทุก
 สร้างกลไก
ประเภทเผยแพร่
และเผยแพร่
ตามกําหนดเวลาทุก ข้อมูลข่าวสาร
ฉบับ
ผลงานวิชาการ
และการประชา
สัมพันธ์งาน ของ
สถาบัน ฯ

4 เพื่อสร้างสัมพันธ์
ชุมชน สังคม และการ
มีส่วนร่วมของภาค
นิสิต ภาคประชาชน
ในการปฏิบัติ ราชการ
ของสถาบันฯ

 นิสิตให้ความสนใจ
ร่วมมือกับกิจกรรมสร้าง
สัมพันธ์กับชุมชนบริการ
วิชาการสู่สังคม ต่างๆ ที่
สถาบันฯ จัดขึ้น
 นิสิตได้รับการอบรม
พัฒนาความรู้ตาม
ความต้องการของ
นิสิต

- นิสิตและประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม/โครงการเพื่อ
พัฒนาและบริการ
สังคม ของสถาบัน ฯ

 สร้างกลไก
ให้นิสิตมีส่วน
ร่วมให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
การพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
และคุณภาพ
ชีวิตของสังคม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

บรรลุ
ตัวชี้วัด

1. สถาบันฯ จัดตั้งคณะกรรมการ
ของแต่ละฝ่าย
2. สถาบันฯ ดําเนินการจัดทํา
ทําจดหมายข่าว วารสารฉบับ
ภาษาไทย จํานวน 3 ฉบับและ
ภาษาอังกฤษจํานวน 1 ฉบับ
ต่อปีภาพกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ และโครงการอบรม/
สัมมนา ฯลฯ โครงการบริการ
วิชาการ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
ผ่านเว็ปและสื่อสิ่งพิมพ์

√

1. จัดตั้งคณะกรรมการนิสิต
2. ประสานงานกับนิสิตใน
การจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพนิสิต ตามความต้องการ
ของนิสิตและคณาจารย์ เพื่อ
ประโยชน์ต่อนิสิตและชุมชน
สังคม

√

√

ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายจัดการ
 ดร.พรรณี
 ดร.ยุทธนา

 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายจัดการความรู้ ฯ
 กรรมการประจํา
หลักสูตร
 วนิดา
 อัจฉรา
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5. ทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมไทย
เพื่อดํารงความ
เป็นไทยให้คงอยู่

 มีบุคลากรและนิสิต
ของสถาบัน เข้าร่วม
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่
จัดขึ้น

- บุคลากรและ
นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทุก
โครงการ

 ให้บุคลากร
และนิสิตมีส่วน
ร่วมในงานศิลป
วัฒนธรรม เพื่อ
ดํารงความเป็น
ไทย ให้คงอยู่

1. สถาบันฯ จัดโครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ทอดผ้าป่าสมัคคี และจัด
โครงการพิธีไหว้ครู เป็นประจํา
ทุกปี
2. บุคลากรและนิสิต เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ เพื่อการทํานุ
บํารุงศิลป วัฒนธรรมไทย ของ
สถาบันฯ

บรรลุ
ตัวชี้วัด
√

√

ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายจัดการความรู้ ฯ
 ผศ.วิลาสลักษณ์
 ดร.พรรณี
 ดร.สุภาพร
 อัจฉรา
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