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สรุปผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)
ของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ให้มีคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม /
โครงการ)
เป้าหมายที่ 1 ขยายการ 1. รับนิสิตเข้าศึกษา
ปริญญาโทและปริญญา
ผลิตบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เอก ในปีการศึกษา 2554
ให้ได้ตามแผน
ประยุกต์
เป้าประสงค์

2. มีการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
ในปีการศึกษา 2554 สถาบัน ฯ ได้ปรับแผนการรับนิสิต เพื่อ
รองรับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ดังนี้
- ระดับปริญญาโท (นอกเวลาราชการ) ลงทะเบียน 25 คน ประกาศ
รับ 20 คน
- ระดับปริญญาโทควบเอก (ในเวลาราชการ) ลงทะเบียน 5 คน
ตามเกณฑ์ขั้นต่ําของบัณฑิต ไม่ต่ํากว่า 5 คน (ในเทอม 2 มาเรียน
4 คน)
- ระดับปริญญาเอก (มีวิชาเรียน) ลงทะเบียน 18 คน ประกาศรับ
15 คน
- ระดับปริญญาเอก (เน้นวิจัย) ลงทะเบียน 12คน ประกาศรับ 5 คน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้มีการประชาสัมพันธ์การรับ
นิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในปีการศึกษา
2554 จํานวน 6 ช่องทางด้งต่อไนี้
- ประชาสัมพันธ์ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ
- ทาง Website ของสถาบันฯ
http://bsri.swu.ac.th/curriculum.htm
- ทาง Website ของมหาวิทยาลัย http://www.swu.ac.th/
- ป้ายประชาสัมพันธ์ vinyl
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure)
- Social network : www.facebook.com





ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

 ฝ่ายวิชาการ
 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาโทและเอก
 คณาจารย์

 ฝ่ายวิชาการ
 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาโทและเอก
 คณาจารย์
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ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม /
โครงการ)
1. จํานวนนิสิตเข้าร่วม
เป้าหมายที่ 2 บัณฑิต
โครงการวิจัย/วิชาการแต่
สาขาวิชาการวิจัย
ละครั้งที่จัดโครงการไม่
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ มีความสามารถ น้อยกว่า 50%
ทางการวิจัยมีคุณภาพ
และมีคุณธรรม
2. นิสิตระดับปริญญาโทที่
จบการศึกษานําเสนอ
งานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการไม่น้อยกว่า 50%
3. จํานวนรายวิชาที่เปิด
สอน มี 100 % ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
เป้าประสงค์

4. ความพึงพอใจของ
นายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบัณฑิตในเรื่องความรู้
ความ สามารถทางวิชาชีพ
และการทํางานของบัณฑิต
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก
5.นิสิตเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสิต
อย่างน้อย 50 %

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

1. มีนิสิตเข้าร่วมโครงการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
นานาชาติ : มากกว่า 50%



 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายวิจัย และฝ่ายจัดการ
ความรู้

2. มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์
จํานวน 7 คน จากจํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 11 คน คิด
เป็น 63.64%



 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปริญญาโท และเอก
 นักวิจัย

3. จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 จํานวน 16
รายวิชา เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จํานวน 16 รายวิชา คิดเป็น 100 %



 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญญาโทและเอก
 นางวนิดา ธรรมเกษร

- ระดับมหาบัณฑิต นายจ้างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12
- ระดับดุษฎีบัณฑิต นายจ้างส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.77



 นางวนิดา ธรรมเกษร
 นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์

นิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตมีมากกว่า 50 %



 ฝ่ายวิชาการ
 คณาจารย์

หมายเหตุ

รอเก็บข้อมูล
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ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม /
โครงการ)
เป้าหมายที่ 3 หลักสูตรมี 1.จํานวนนิสิตที่สําเร็จ
การบริหารจัดการอย่าง การศึกษา 60 % ที่ใช้
เวลาน้อยกว่าเวลาสูงสุดที่
มีประสิทธิภาพและมี
จัดการเรียนการสอนที่ กําหนดไว้
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. รายวิชา 30 % ที่ใช้
E-learning
เป้าประสงค์

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

ในปีการศึกษา 2554 มีนิสิตที่สําเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาที่
กําหนดตามหลักสูตร นิสิตระดับปริญญาโท สําเร็จการศึกษาจํานวน
10 คน นิสิตระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน รวม 11 คน มากกว่า
60%



 ฝ่ายวิชาการ
 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
 คณาจารย์

มีจํานวน 16 รายวิชา ที่ใช้ A-tutor จํานวน 13 รายวิชา คิดเป็น
81.25 %



 ฝ่ายวิชาการ
 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
 คณาจารย์

3. จํานวนนิสิตที่เข้าร่วม จํานวนนิสิต เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการทําวิจัยและปริญญานิพนธ์
โครงการไม่น้อยกว่า 70% 93%



 ฝ่ายวิชาการ
 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
 ฝ่ายจัดการความรู้และ
กิจการพิเศษ

มีจํานวนคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เน้นวิจัย) 70.6 %



 ฝ่ายจัดการความรู้และ
กิจการพิเศษ
 คณาจารย์

4.จํานวนคณาจารย์ที่เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
70%



5. ผลการประเมินคุณ ภาพ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
การศึกษาอยู่ในระดับดี
6. คณาจารย์ทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาสื่อและการเรียน
จํานวน 75 %

หมายเหตุ

มีการทําวิจัยเกี่ยวกับการประมวลและสังเคราะห์ผลงานวิจัย
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้ความสําคัญ
จํานวน 1 โครงการ



 ฝ่ายวิชาการ
 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
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เป้าประสงค์
เป้าหมายที่ 4 หลักสูตร
ได้มาตรฐานและมีการ
พัฒนาหลักสูตรนานา
ชาติ

ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม /
โครงการ)
1. หลักสูตรได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ สกอ.ในปี
2554

2. การทําวิจัย Need
Assessment หลักสูตร
นานาชาติ
เป้าหมายที่ 5 อาจารย์มี 1. จํานวนอาจารย์ที่เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ ไม่
คุณภาพศักยภาพได้
น้อยกว่า 80%
มาตรฐานทางวิชาการ
2.จํานวนอาจารย์ที่เลื่อน
ตําแหน่งทางวิชาการ 20%

เป้าหมายที่ 6 มีความ
พร้อมในปัจจัยที่เอื้อต่อ
การสร้างองค์ความรู้ทาง
สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์

3.จํานวนอาจารย์ 40% ที่
ตีพิมพ์บทความเผยแพร่
ในระดับชาติ
1. นิสิตมีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งที่เอื้อต่อการสร้าง
องค์ความรู้ในด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาการเรียน
การสอน

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

ในปีการศึกษา 2554 สถาบันฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ ตามลําดับขั้นตอน และสํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษาได้
รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 และเปิด
สอนภาคการศึกษา 1 / 2555



มีการทําวิจยั Need Assessment หลักสูตรนานาชาติ (การศึกษา
สมรรถนะที่ต้องการและจําเป็นด้านการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐและเอกชน)
อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งประชุม
วิชาการภายนอก คิดเป็น 100 %



 ฝ่ายวิจัย
 คณาจารย์



 ฝ่ายวิชาการ
 คณาจารย์






อาจารย์ผลิตผลงานเสนอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์
จํานวน 1 คน จากจํานวนอาจารย์ 16 คน คิดเป็น 6.25%
อาจารย์ตีพิมพ์บทความเผยแพร่ จํานวน 9 คน จากจํานวน 16 คน คิดเป็น
56.25%
ในปีการศึกษา 2553 นิสิตมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ อ่ ไปนี้
1. ด้านการบริการแห่งการเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.01)
2. ด้าน การบริการด้านศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.14)
3. ด้านบริการสิ่งอํานวยความสะดวกทีจ่ ําเป็นอื่นๆ ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.80)
4. ด้านการบริการระบบสารณูปโภค ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07)








หมายเหตุ

ฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
คณาจารย์
นางวนิดา ธรรมเกษร

 ฝ่ายวิชาการ
 คณาจารย์
 ฝ่ายจัดการความรู้และ
กิจการพิเศษ

 คณาจารย์
 นางวนิดา ธรรมเกษร
 นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์

รอข้อมูล
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เป้าประสงค์

ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม /
โครงการ)
2. วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้



วารสารพฤติกรรมศาสต์ได้รับการยอมรับจาก TCI

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่ายจัดการความรู้และ
กิจการพิเศษ

หมายเหตุ
ไม่สามารถ
ประเมินได้

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์สร้างงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล
เป้าประสงค์
เป้าหมายที่ 1 เพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพ
ของผลงานวิจัยในระดับ
สากล

ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

1. โครงการวิจัยที่สําเร็จในเวลา ในปีงบประมาณ 2554 มีโครงการวิจัย
ที่กําหนดร้อยละ 70 ตามเงื่อน
จํานวน 19 โครงการ ดําเนินการเสร็จจํานวน 8
ของ มศว
โครงการ ที่ปฏิบัติครบตามสัญญา และยังอยู่
ในระยะเวลาอีก 11 โครงการ ที่ยังดําเนินการ
อยู่เพราะยังไม่ถึงกําหนดเวลาตามเงื่อนไข มศว
ที่ขยายเวลาต่อได้ 2 รอบๆ ละ 6 เดือน
โครงการวิจัยที่สําเร็จ ร้อยละ 100
2. ผลงานวิจัยที่ได้มีการ
ในปีงบประมาณ 2554 มีผลงานวิจัยที่สําเร็จ
เผยแพร่ในวารสารหรือนําไป
13 โครงการได้มีการเผยแพร่ในวารสารและ
อ้างอิงร้อยละ 80
นําไปอ้างอิงมากกว่าร้อยละ 80
3. จํานวนเงินสนับสนุนการ
ในปีการศึกษา 2554 สถาบัน ฯ ได้รับทุน
วิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยจาก วิจัยภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น
ภายในและภายนอก มากกว่า
24,150,096.- บาท จํานวนเงินสนับสนุน
80,000.-บาท ต่อคน / ต่อปี ทั้ง งานวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 16 คน จึง
ภายในและทุนภายนอก
มากกว่า 80,000.- บาท / คน

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ



 คณะกรรมการพัฒนา
ผลงานวิจัย
 นางทัศนา ทองภักดี
 นางสาววาสนา วงษ์เพชร
 นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
 นักศึกษาระดับปริญญาเอก



 คณะกรรมการพัฒนา
ผลงานวิจัย



 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย
 คณะกรรมการพัฒนาผลง
งานวิจัย

หมายเหตุ
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เป้าประสงค์

เป้าหมายที่ 2 สร้าง
ความเป็นเลิศของกลุ่ม
งานวิจัยด้านครอบครัว
และพฤติกรรมการ
ทํางานเพื่อให้สามารถ
ชี้นําสังคม

ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

4. อาจารย์ / นักวิจัยที่ได้รับทุน ในปีการศึกษา 2554 อาจารย์และนักวิจัย
สนับสนุนจากภายนอก ร้อยละ จํานวน 6 คน ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก
40 ทุนจากภายใน ร้อยละ 50 จํานวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 จาก
อาจารย์และนักวิจัยจํานวน 17 คน และทุน
ภายในอาจารย์และนักวิจัยจํานวน 7 คน
จํานวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.85
มีงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ดี ําเนินการ
1. จํานวนงานวิจัยทาง
เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน 9 เรื่อง งานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ด้านการ
ทํางาน ด้านครอบครัวที่นําไปใช้ พฤติกรรมศาสตร์ด้านการทํางาน ด้าน
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 20 ครอบครัวที่นําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 5 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 55
2.จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ร้อยละ 2

ในปีการศึกษา 2554 สถาบัน ฯ มีผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จํานวน 5
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.32

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ



 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย
 คณะกรรมการพัฒนาผลง
งานวิจัย



 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย
 คณะกรรมการพัฒนาผลง
งานวิจัย



 รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย
 คณะกรรมการพัฒนาผลง
งานวิจัย

หมายเหตุ
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เป้าหมายที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

หมายเหตุ

เป้าหมายที่ 1 สร้างงาน
บริการวิชาการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน
1. ผลจากการจัดโครงการเพื่อ
สํารวจความต้องการของสังคม

2. ร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการมีความ
พึงพอใจระดับร้อยละ 85 ขึ้นไป
3. มีโครงการประเมิน ประโยชน์
และผลกระทบที่ได้จากโคงการ
บริการวิชาการ ตามเกณฑ์ สกอ.
อย่างน้อย อย่างละ 1 โครงการ

สถาบันวิจัยฯ ได้จัดโครงการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการดําเนิน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม
โรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาล
ภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความ
พึงพอใจมากกว่าร้อยละ 85
มีโครงการ ที่บูรณาการงานบริการทาง
วิชาการสู่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ได้แก่ การอบรมเรื่อง การปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมฯ สู่การสอนวิชาคิดถูก
วิธีและสู่ผลการวิจัย ตีพิมพ์ เผยแพร่
วารสารที่ยอมรับได้



 รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ



 รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ



 รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 1 มีระบบ
และกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม /
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
โครงการ)
1. มีระบบกลไกครบทุก
มีแผนปฏิบัติการและดําเนินการตามแผนครบวงจร
กระบวนการตาม เป้าประสงค์ PCDA และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุก
โครงการ
2. คณาจารย์ บุคลากร และ
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม (สกอ.) อย่างน้อย
1 โครงการ
3. มีการเผยแพร่กิจกรรม
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่สาธารณะ

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ



 รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้มีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการทั้ง 6 โครงการ



 รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ

มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สู่สาธารณะ ได้แก่
1. ทางจดหมายข่าว และ
http://bsri.swu.ac.th/cont_news.asp?id_typenews=4
2. Website สถาบัน
http://bsris.swu.ac.th/index_culture.asp



 รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการ
ความรู้และกิจการพิเศษ

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เป้าหมายที่ 1

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมายที่ 1 มีการบริหารโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. จํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการมากกว่า 20
คน

มีจํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและร่วมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการมากกว่า 20 คน



 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร

เป้าหมายที่ 2 มีระบบบริหารที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1. มีระบบบริหารที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ระบบ
2. มีการรณรงค์บุคลากรและ ลด
การใช้ไฟฟ้า น้ํา และกระดาษ

สถาบันวิจัยฯ มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความ
ต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
โครงการลดใช้พลังงาน ในสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ โดยลดการใช้นํา้ มันเชื้อเพลิง ลดการใช้
ไฟฟ้า และการใช้กระดาษ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีระบบการสื่อสาร
ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ หลาย
ช่องทางได้แก่
- การติดต่อสารด้วย E-mail
- Social network : www.facebook.com



 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร



 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร



 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร

เป้าหมายที่ 3 มีระบบการ
สื่อสารที่มีคุณภาพ

1. มีระบบการสื่อสารที่มี
คุณภาพอย่างน้อย 1 ระบบ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 4 มีระบบการ
วางแผนและบริหารงานบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ 5 มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารความสัมพันธ์ระหว่าง
นิสิตศิษย์เก่าและบุคลากรของ
สถาบัน ฯ
เป้าหมายที่ 7 พัฒนาประสิทธิ
ภาพการบริหารงบประมาณ
ทรัพยากร และระบบการหา
รายได้

ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีโครงการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ ที่จัดทําเป็นระบบและมีคุณภาพทําให้
ในรอบปีที่ผ่านมา บุคคลากรสายวชาการได้ไป
เสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศและเข้า
ร่วมประชุมวิชาการในประเทศ สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเข้าก็ได้รับการอบรม
ประชุม สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
ด้านต่างๆ ตามตําแหน่งหน้าที่และความสนใจ
บุคคลากรสายวชาการได้ไปเสนอผลงานทาง
1. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะตามพันธกิจด้านการ วิชาการในต่างประเทศและเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ในประเทศ สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ผลิตบัณฑิตการวิจัย บริการ
เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาในด้านต่างๆ ตาม
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตําแหน่งหน้าที่และความสนใจ มากกว่าร้อยละ 50
จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
1. จํานวนศิษย์เก่าและศิษย์
เครือข่ายมากกว่าปีละ 10 คน
ปัจจุบันที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
เครือข่าย



 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร



 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร



 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร

1. จํานวนผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
ด้านการเงินและงบประมาณ



 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร

1. มีระบบการวางแผนและ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่าง
น้อย 1 ระบบ

บุคลการใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 50

หมายเหตุ
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เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 8 นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการบริหารงาน

ตัวบ่งชี้ (กิจกรรม / โครงการ)
1. ระดับความสําเร็จในการนํา
เทคโนโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

บรรลุ
ตัวบ่งชี้

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการประชุมโดยใช้ระบบ
e-meeting ของสถาบันวิจัยฯ

ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้



ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร

สรุปผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ยุทธศาสตร์

จํานวน
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
รวม
บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ 97.56

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
บรรลุ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย

ไม่ประเมิน

20

19

1

1

6

6

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

9

9

-

-

41

40

1

-
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