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สรุปผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)
ของการปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ยุทธศาสตร์สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ให้มีคณ
ุ ภาพ
ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)
เป้าหมายที่ 1 ขยายการผลิตบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
1. รับนิสิตเข้าศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
ในปีการศึกษา 2553 ให้ได้ตามแผน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ในปีการศึกษา 2553 สถาบัน ฯ ได้ปรับแผนการ
รับนิสิต เพื่อรองรับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ดังนี้
- ระดับปริญญาโทควบเอก (ในเวลาราชการ)
ประกาศรับ 25 คน ลงทะเบียน 20 คน
- ระดับปริญญาเอก (มีวิชาเรียน)
ประกาศรับ 15 คน ลงทะเบียน 14 คน
- ระดับปริญญาเอก (เน้นวิจัย)
ประกาศรับ 5 คน ลงทะเบียน 4 คน

เป้าหมายที่ 2 บัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ มีความสามารถทางการวิจัย
มีคุณภาพและมีคุณธรรม
1. นิสติ เข้าร่วมโครงการวิจัย / วิชาการ แต่ละครั้ง มีนิสิตเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการทางพฤติกรรม
ทีจ่ ัดโครงการ ไม่นอ้ ยกว่า 50%
ศาสตร์มากกว่า 80 %

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ



 ฝ่ายวิชาการ
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 คณาจารย์



 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายวิจัย และฝ่ายจัดการความรู้
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ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

บรรลุ
ตัวบ่งชี้


2. นิสิตระดับปริญญาโทนําเสนองานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการไม่น้อยกว่า 50 %

มีนิสิตนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
จํานวน 8 คน จากจํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
จํานวน 11 คน คิดเป็น 72.73%

3. จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน มี 100 % ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2553
จํานวน 17 รายวิชา เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จํานวน
17 รายวิชา คิดเป็น 100 %



4. ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บัณฑิตในเรือ่ งความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ
และการทํางานของบัณฑิตมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก

- ระดับมหาบัณฑิต นายจ้างมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ และระดับมาก ร้อยละ 41.67 และ
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 16.67
- ระดับดุษฎีบัณฑิต นายจ้างส่วนมากมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ร้อยละ 62.50
ความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 25 และพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 12.50
นิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตมีมากกว่า
50 %



5. นิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
อย่างน้อย 50 %

เป้าหมายที่ 3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. จํานวนนิสิตทีส่ ําเร็จการศึกษา 60 % ทีใ่ ช้เวลา ในปีการศึกษา 2553 มีนิสติ ที่สําเร็จการศึกษาก่อน
น้อยกว่าเวลาสูงสุดที่กําหนดไว้
ระยะเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร นิสติ ระดับปริญญา
โท สําเร็จการศึกษาจํานวน 3 คน นิสติ ระดับปริญญา
เอก จํานวน 8 คน รวม 11 คน คิดเป็น 100 %

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญญาโท และเอก
 นักวิจัย
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญญาโท และเอก
 นางวนิดา ธรรมเกษร
 นางวนิดา ธรรมเกสร
 นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์



 ฝ่ายวิชาการ
 คณาจารย์



 ฝ่ายวิชาการ
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 คณาจารย์

3

ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

บรรลุ
ตัวบ่งชี้


ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ







2. รายวิชา 20 % ที่ใช้ E-learning

มีจํานวน 17 รายวิชา ที่ใช้ A-tutor จากจํานวน
17 รายวิชา คิดเป็น 100 %

3. จํานวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 70%

จํานวนนิสิต เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิต
ทางด้านวิชาการ ภาษา คุณธรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มากกว่า 70 %



4. จํานวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
70%

มีจํานวนคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
ศักยภาพนิสิตทางด้านวิชาการ ภาษา คุณธรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 70 %





มีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสือ่ และการเรียนจํานวน 2
โครงการ







ฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณาจารย์
ฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ฝ่ายจัดการความรู้และกิจการ
พิเศษ
ฝ่ายจัดการความรู้และกิจการ
พิเศษ
คณาจารย์
ฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร






ฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณาจารย์
นางวนิดา ธรรมเกษร

5. คณาจารย์ทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียน
จํานวน 75 %

เป้าหมายที่ 4 หลักสูตรได้มาตรฐาน
1. หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ.ในปี 2553 ในปีการศึกษา 2553 สถาบันฯ ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ ตามลําดับขัน้ ตอน และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและให้
ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 12 มกราคม
2553 และเปิดสอนภาคการศึกษา 1 / 2553



4

ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)
2. มีแผนพัฒนาอาจารย์

3. การทําวิจัย Need Assessment หลักสูตร
นานาชาติ
เป้าหมายที่ 5 อาจารย์มีคุณภาพศักยภาพ
ได้มาตรฐานทางวิชาการ
1. จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ ไม่น้อย
กว่า 80%

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้จดั ทําแผน
อัตรากําลังและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - 2557)
ยังไม่มีการทําวิจัย Need Assessment หลักสูตร
นานาชาติ

อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการทางพฤติกรรม
ศาสตร์ รวมทั้งประชุมวิชาการภายนอก คิดเป็น
100 %
2. จํานวนอาจารย์ที่เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ 20% อาจารย์ผลิตผลงานเสนอเลือ่ นตําแหน่งทางวิชาการ
เป็น รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน จากจํานวน
อาจารย์ 14 คน คิดเป็น 7.14 %
3. จํานวนอาจารย์ 40% ที่ตีพิมพ์บทความเผยแพร่ อาจารย์ตีพิมพ์บทความเผยแพร่ จํานวน 9 คน จาก
ในระดับชาติ
จํานวน 14 คน คิดเป็น 64.29%

บรรลุ
ตัวบ่งชี้


ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

 ผู้อํานวยการ
 คณะกรรมการประจําสถาบัน ฯ




 ฝ่ายวิจัย
 คณาจารย์

 ฝ่ายวิชาการ
 คณาจารย์




ผู้รับผิดชอบ

 ฝ่ายวิชาการ
 คณาจารย์
 ฝ่ายจัดการความรู้และกิจการ
พิเศษ
 คณาจารย์
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ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)
เป้าหมายที่ 6 มีความพร้อมในปัจจัยทีเ่ อื้อต่อการ
สร้างองค์ความรู้ทางสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
1. นิสิตมีความพึงพอใจต่อสิ่งที่เอือ้ ต่อการสร้างองค์
ความรู้ในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ ต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านให้คําปรึกษา ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้าน
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการรวม 5 ด้าน
2. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ได้รบั การยอมรับจาก
สกอ.

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2552 นิสิตมี
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.05) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อการให้คําปรึกษาของ
อาจารย์ในระดับมาก
มีงบประมาณสนับสนุนจาก สกอ. ในปีงบประมาณ
2553

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ



 นางวนิดา ธรรมเกสร
 นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์



 ฝ่ายจัดการความรู้และกิจการ
พิเศษ
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ยุทธศาสตร์สร้างงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้มคี วามเป็นเลิศในระดับสากล
ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของ
ผลงานวิจัยในระดับสากล
1. โครงการวิจัยที่สําเร็จในเวลาที่กําหนด
ร้อยละ 70

2. ผลงานวิจัยที่ได้มีการเผยแพร่ในวารสารหรือ
นําไปอ้างอิงร้อยละ 80
3. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่ออาจารย์และ
นักวิจัยจากภายในและภายนอก มากกว่า
80,000.-บาท ต่อคน / ต่อปี ทั้งภายในและ
ทุนภายนอก

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ในปีการศึกษา 2553 มีโครงการวิจัย จํานวน 9
โครงการ ดําเนินการเสร็จตามกําหนดเวลา 3
โครงการ และยังอยู่ในระยะเวลาอีก 6 โครงการ
ที่ยังดําเนินการอยู่



มีผลงานวิจัยทีล่ งตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 13 เรือ่ ง
และนําไปใช้อา้ งอิง 5 เรือ่ ง จากอาจารย์ 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 128.57
ในปีการศึกษา 2553 สถาบัน ฯ ได้รับทุนวิจัย
5,782,840 .- บาท จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
ต่ออาจารย์และนักวิจัย 16 คน จึงมากกว่า
80,000.- บาท / คน





ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ








คณะกรรมการพัฒนาผลงานวิจัย
นางทัศนา ทองภักดี
นางสาววาสนา วงษ์เพชร
นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก
คณะกรรมการพัฒนาผลงงานวิจัย

 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายวิจัย
 คณะกรรมการพัฒนาผลงงานวิจัย
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ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)
4. อาจารย์ / นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ภายนอก ร้อยละ 40 ทุนจากภายใน
ร้อยละ 50

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
ในปีการศึกษา 2553 อาจารย์และนักวิจัยจํานวน 4
คน ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก จํานวน 5
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 จากอาจารย์และ
นักวิจัยจํานวน 16 คน และทุนภายในอาจารย์และ
นักวิจัยจํานวน 7 คน จํานวน 4 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 57.14

เป้าหมายที่ 2 สร้างความเป็นเลิศของกลุ่มงานวิจัย
ด้านครอบครัวและพฤติกรรมการทํางานเพื่อให้
สามารถชี้นําสังคม
1. จํานวนงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ดา้ นการ มีงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ของอาจารย์ จํานวน
ทํางาน ด้านครอบครัวที่นําไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 6 คน ที่ถูกนําไปใช้อ้างอิง จากอาจารย์จํานวน 14
คน คิดเป็นร้อยละ 42.86
ร้อยละ 10
1. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ ร้อยละ 2

ในปีการศึกษา 2553 สถาบัน ฯ มีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรือ่ ง
คิดเป็นร้อยละ 7.14

บรรลุ
ตัวบ่งชี้


ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ
 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายวิจัย
 คณะกรรมการพัฒนาผลงงานวิจัย



 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายวิจัย
 คณะกรรมการพัฒนาผลงงานวิจัย



 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายวิจัย
 คณะกรรมการพัฒนาผลงงานวิจัย
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ยุทธศาสตร์สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มคี ณ
ุ ภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)
เป้าหมายที่ 1 มีระบบกลไกในการบริการวิชาการ
1. มีระบบกลไกครบทุกกระบวนการตาม
เป้าประสงค์ 13 โครงการ
2. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ทใี่ ห้บริการวิชาการ
อย่างน้อย 5 คน
3. มีการบูรณาการบริการวิชาการสู่การเรียนการ
สอน การวิจัยตามเกณฑ์ สกอ. อย่างน้อย
อย่างละ 1 โครงการ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

มีแผนปฏิบัติการและดําเนินการครบวงจร PDCA
ทั้ง 13 โครงการ
มีอาจารย์ จํานวน 14 คน ทีใ่ ห้บริการวิชาการ จาก
จํานวนอาจารย์ทั้งหมด 14 คน คิดเป็น 100%
มีโครงการ ที่บรู ณาการงานบริการทางวิชาการสู่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ และ การอบรมวิเคราะห์
แปลผล
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทุกโครงการ ผูร้ ับบริการมีระดับความพึงพอใจต่อ
ในด้าน กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ / โครงการ คิดเป็น 85% ขึ้นไป
ผูใ้ ห้บริการ / สิ่งอํานวยความสะดวก /
คุณภาพการให้บริการ / ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม มากกว่าหรือเท่ากับ 85%
5. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ โครงการบริการวิชาการทั้ง 13 โครงการ เสร็จตาม
กําหนดเวลา คิดเป็นร้อยละ 100
ตามเวลาที่กําหนด 90 %

บรรลุ
ตัวบ่งชี้




ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ
 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ
 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ
 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ



 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ



 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ
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ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)
เป้าหมายที่ 2 กิจกรรมบริการวิชาการเพือ่ พัฒนา
นิสิต
1. ดําเนินกิจกรรมครบตามเป้าประสงค์ตามเกณฑ์
สกอ.
2. ส่งเสริมกิจกรรมให้แก่นิสติ ครบถ้วนสอดคล้อง
คุณลักษณะของบัณฑิตทัง้ 5 ด้าน คือ กิจกรรม
วิชาการ ส่งเสริมสุขภาพ บําเพ็ญประโยชน์
นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ทุกโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ



นิสิตได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ ส่งเสริม
สุขภาพ บําเพ็ญประโยชน์ นันทนาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม ครบทั้ง 5 ด้าน



ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ
 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ
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ยุทธศาสตร์สบื สานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)
เป้าหมายที่ 1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1. มีระบบกลไกครบทุกกระบวนการตาม
เป้าประสงค์
2. นิสติ ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรม (สกอ.)
ร้อยละ 50
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 85
4. โครงการทีเ่ สร็จตามแผน ร้อยละ 90

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

มีแผนปฏิบัติการและดําเนินการตามแผนครบ
วงจร PCDA และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการทุกโครงการ
นิสิตได้มสี ่วนร่วมในการดําเนินโครงการทั้ง 6
โครงการ และเข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 โดย
เฉลี่ยของโครงการทั้งหมด
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ
85
ทั้ง 6 โครงการ ได้ดําเนินการเสร็จตามแผน คิด
เป็นร้อยละ 100

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ



 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ



 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ



 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ
 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ
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ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)
เป้าหมายที่ 1 มีโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารที่
เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
1. ความสําเร็จของการปรับโครงสร้างองค์กรและ
ระบบบริหารที่เอือ้ ต่อการเปลี่ยนแปลง
อยู่ในระดับ 2

เป้าหมายที่ 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ สี่ ามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
1. ความสําเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ .
สามารถรองรับ การเปลีย่ นแปลง อยู่ในระดับ 5

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

1. สถาบัน ฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กรใน
สํานักงานผู้อํานวยการ ซึ่งทําให้ระบบการบริหาร
งานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปี 2553
2. มีคณะทํางานลดใช้พลังงาน และคณะกรรม
การวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากร
ของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์



 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายบริหาร

1. มีการประเมินสมรรถนะของผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทุกปี
2. มีจํานวน 17 รายวิชา ที่ใช้ A-tutor จาก
จํานวน 17 รายวิชา
3. มีกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยการเผยแพร่
ผลงานทุกโครงการ / กิจกรรมที่เสร็จเรียบร้อย
แล้ว บนเว็บสถาบัน ฯ
ในรูปของจดหมาย
ข่าว เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
สู่บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป



 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายบริหาร
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ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมายที่ 3 มีบุคลากรที่มศี ักยภาพความสามารถใน
การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
1. คุณภาพของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ฯ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน
อยู่ในระดับ 5
วิชาการ ในรอบปีที่ผ่านมา บุคลากรสายวิชาการ
ได้ไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศและ
ร่วมประชุมวิชาการในประเทศ สายสนับสนุน
เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ในด้านต่าง ๆ
ตามตําแหน่งหน้าที่และความสนใจ ร้อยละ 80
จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด
เป้าหมายที่ 4 มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ใช้ในการ
ตัดสินใจและประเมินสถานการณ์เพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลง
1. ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้มีการพัฒนา
อยู่ในระดับ 5
ระบบฐานข้อมูล โดยการนําข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อง่ายต่อการ
สืบค้น มีระบบการบันทึกหนังสือเข้าออก การ
เผยแพร่วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และข้อมูลนิสิต

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ



 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายบริหาร



 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายบริหาร
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ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)
เป้าหมายที่ 5 มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
1. ความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมและชีวิตความ
เป็นอยู่ของบุคลากรสถาบัน ฯ ร้อยละ 80

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ในรอบปี 2553 มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ เปลี่ยนประตูทางเข้าออกสถาบัน ฯ ทาสี
ห้องพักอาจารย์ ปรับเปลี่ยนห้องทํางาน ได้แก่
ห้องถ่ายเอกสาร ห้องพักอาจารย์ จัดซือ้ ครุภัณฑ์
สํานกงานเพิ่มเติม ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร
เพื่อรองรับบุคลากรใหม่

บรรลุ
ตัวบ่งชี้



ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

 รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายบริหาร
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สรุปผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้

ยุทธศาสตร์

จํานวนตัวชีว้ ดั

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครือ่ งมือทางการบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
รวม

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
บรรลุเป้าหมาย

ไม่บรรลุเป้าหมาย

19

17

2

5

5

-

8

8

-

4

4

-

5

5

-

41

39

2

บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ 95.12

