1

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างองค์ความรูด้ ้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ให้มีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์
1.1 บัณฑิตสาขา
วิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ มีความ
สามารถทางการวิจัย มี
คุณภาพ มีคุณธรรม มี
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ และมีอัต
ลักษณ์ตามที่
มหาวิทยาลัย กําหนด
(การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

แผนงาน / โครงการ
บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
1. รับนิสิตเข้าศึกษา แผนงานผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง)
√
ปริญญาโทและ
- โครงการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาโทสาขาวิชาการวิจัยพฤติ กรรม
ปริญญาเอก ในปี
ศาสตร์ประยุกต์ ในปีการศึกษา 2555 มีนิสิตปริญญาโท (นอกเวลา
การศึกษา 2555 ให้ได้ ราชการ) จํานวน 21 คน (แผนฯ รับ 25 คน) คิดเป็น 84 %
ตามแผน
- โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขา
√
วิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (แบบ 1)
และ (แบบ 2) ในปีการศึกษา 2555 มีนิสิตปริญญาเอก (เน้นวิจัย)
จํานวน 8 คน และ (แบบมีรายวิชาเรียน) จํานวน 15 คน (แผนฯ รับ
20 คน) คิดเป็น 100 %
- โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก สาขาวิชาการ
√
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ในปีการศึกษา 2555 มีนิสิตจํานวน 11
คน (แผนฯ รับ 10 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 %
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
√
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
(1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ และ 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์) โดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน แผ่นพับ
และ Website BSRI: http://bsri.swu.ac.th/curriculum.htm
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปี 2555
รับนิสิตเข้ามาศึกษา
ทุกระดับ

หมายเหตุ

ปีการศึกษา 2555
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แผนงาน / โครงการ
บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
2. มีเครือข่ายความ
- โครงการส่งเสริมการทํางานเครือข่ายร่วมกับ IPRC และสมาคม
√
ร่วมมือทางวิชาการ
จิตวิทยาแห่งประเทศไทย)
อย่างน้อย 1 โครงการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมการทํางาน
เครือข่ายร่วมกับ IPRC ในการจัดประชุมวิชาการทางพฤติกรรม
ศาสตร์ (International Postgraduate Research Colloquium)
กับประเทศมาเลเซีย (Behavioral Science Research Institute,
Srinakharinwirot University (SWU) ร่วมกับ Department of
Psychology, International Islamic University Malaysia
(IIUM) )
1. ความพึงพอใจของ - โครงการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ
1.2 สร้างและพัฒนา
√
องค์ความรู้ทาง
ผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับ
พฤติกรรมศาสตร์
มาก ไม่น้อยกว่า 70% นานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ Department of Psychology,
ประยุกต์ที่ก้าวหน้าและ 2. จํานวนนิสิตระดับ International Islamic University, Malaysia มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ลุ่มลึก
ทั้งสิ้น 21 คน (งบประมาณทั้งสิ้น 145,000 บาท)
ปริญญาโท ที่จบ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.93
การศึกษา นําเสนอ
งานวิจัยในที่ประชุม - โครงการจัดประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์
√
วิชาการ ไม่น้อยกว่า
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดงานสถาปนา
70 %
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 57 ขึ้น ตอนเช้ามีการทาบุญเลี้ยง
3. จํานวนรายวิชา
พระเช้า ตอนบ่ายมีการนาเสนอผลงานทางวิชาการ นิสิตระดับ
100 % ที่เน้นผู้เรียน ปริญญาโท ที่จบการศึกษา ได้นําเสนองานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
เป็นสําคัญ
มากกว่าร้อยละ 70 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.47
เป้าประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

3-6 ตุลาคม 2555

วันที่ 25 สิงหาคม
2555
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เป้าประสงค์

เป้าหมาย

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
-โครงการเพิ่มสมรรถนะทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม
แก่นิสิต รวมทั้งเพิ่มทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) โครงการ/กิจกรรม ปลูกฝังและพัฒนาอัตลักษณ์ :
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “สื่อสาร สายใย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมชุมชน” ประจําปีงบประมาณ 2555 ณ ขวัญนคร สปอร์
การ์เด้น จ.นครนายก ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการ 75 คน จาก 76 คน คิดเป็นร้อยละ 98.68
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.31
(2) Academic English For BSRI
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตปริญญาเอก ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,320
บาท จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 18 คน จากจํานวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.94
(3) Academic Club (Book Club)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเชิง
วิเคราะห์ (Book Club) (งบประมาณทั้งสิ้น 63,700 บาท)
กิจกรรมครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศโครงการ
กิจกรรมครั้งที่ 2 ตําราเชิงปริมาณ
มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม 20 คน โทภาคพิเศษ จํานวน 2
คน, โทควบเอก จํานวน 3 คน, เอก (มีวิชา) จํานวน 7 คน,เอก
(เน้นวิจัย) จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 70
(4) ระบบการให้คําปรึกษา แก่นิสิต
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายวิจัย และที่ประชุมฝ่ายวิจัย ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม

บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย
√

√

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
พ.ค.-ก.ค. 2555

หมายเหตุ

19,20 กรกฎาคม 55
17 สิงหาคม 55
และ 7 กันยายน 55

√

15 ต.ค. 2555
17 ธ.ค. 2555

√
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เป้าประสงค์

เป้าหมาย

4. มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก

แผนงาน / โครงการ
บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
ระยะเวลา
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
ดําเนินงาน
2554 ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย ประกอบด้วยนิสิต
ปริญญาเอกที่ไม่มีการเรียนการสอนแล้ว ในรุ่นปัจจุบัน ดําเนิน
โครงการเวทีของนิสิตให้คําปรึกษางานวิจัย โดยมี ผศ.ประทีป จินงี่
เป็นประธาน และ น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์ เป็นเลขานุการ
(5) การอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤติกรรมศาสตร์
มิถุนายน 2555
√
- โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต
เป็นโครงการที่ให้นายจ้างบัณฑิตประเมินตามกรอบคุณวุฒิ ปี
การศึกษา 2554 มีนิสิต ปริญญาโทจํานวน 8 คน ส่งแบบสอบถาม
กลับมา 5 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 นิสิต ป.เอกจํานวน 13 คน ส่ง
แบบประเมินมา จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14
ธันวาคม 2555
- โครงการปฐมนิเทศ
√
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจําปี
การศึกษา 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 40 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 4.48
- ปัจฉิมนิเทศ
√
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้อนุมัติให้ อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ
25-29 มิ.ย. 2555
เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2555 หลักสูตร
ที่ 2.1 รุ่น 4 ณ เดอะ เลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาณจบุรี (7,750บาท)
- โครงการฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ
√
1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต (โครงการฝึกปฏิบัติ
วิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม วิชา 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ครั้งที่ 1 ณ ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี งบประมาณทั้งสิ้น 21,400
22-24 มีนาคม 2555
บาท
31 ส.ค.–2 ก.ย. 2555
ครั้งที่ 2 ณ ต. เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก จํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 33,250 บาท ) :

หมายเหตุ

SSAP 2 การกําหนดเป้าหมายหลักการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิตด้าน
การสื่อสาร (ด้านความสามารถในการใช้
ภาษาสื่อสารได้เข้าใจ ชัดเจน ด้าน
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลและ
ความรู้ และด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ระหว่างการฝึก
ปฏิบัติวิจัยที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารกับ
ผู้ให้ข้อมูล

ข้อมูล โดย นักวิเคราะห์นโยบายแผน 24 ธันวาคม 2555

5
เป้าประสงค์

เป้าหมาย

5. จํานวนนิสิต
อย่างน้อย 70 %
ของกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ
แต่ละรุ่น

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
- นิสิตเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80
- นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
วัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) (14,220 บาท)
- ทุนการศึกษานิสิต
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาของนิสิต
วท.ม. สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จํานวน 1 ทุน
คือ นายณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีทักษะการคิด (Thinking
Skills)
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ (เน้นวิจัย) ปีการศึกษา 2555
- นิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100
- นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.30)
- ใช้งบประมาณ 52,260 บาท
- โครงการเร่งรัดการทําวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้า
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเร่งรัดการทํา
ปริญญานิพนธ์ ภาคการศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555 มีจํานวน
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 12 คน (นิสิต วท.ม. ในราชการและนอก
ราชการ รุ่น 8 จํานวนทั้งสิ้น 16 คน) คิดเป็นร้อยละ 75

บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

3-7 กันยายน 2555
√

ปีการศึกษา 2555

√

ครั้งที่ 1 14 ก.ค. 55
(คะแนนเฉลี่ย 4.095)
ครั้งที่ 2 15 ก.ค. 55
(คะแนนเฉลี่ย 4.37)
ครั้งที่ 3 27 ต.ค. 55
(คะแนนเฉลี่ย 4.44)

√

26 ส.ค. 2555

1. ความรู้พื้นฐานทางพฤติกรรม
ศาสตร์และวิธีวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์
2. การเตรียมตัวอย่างไรให้สอบ QE
ผ่าน และทักษะการเขียน Book
Review และบทความวิชาการ
3. การรายงานความก้าวหน้า
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
สําหรับนิสิต วท.ม.

ข้อมูล โดย นักวิเคราะห์นโยบายแผน 24 ธันวาคม 2555
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เป้าหมาย

1.3 หลักสูตรมีการ
1. รายวิชา 100%
บริหารจัดการอย่างมี
ที่ใช้ E–learning
ประสิทธิภาพและมีการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
รวมทั้งมีการสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนากระบวนการ

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
- โครงการศึกษาดูงาน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการบอกกล่าวเล่าขาน
2555 (1,200 บาท) เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
โดยบุคลากรสายวิชาการ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
Moscow State University และ St Perterburg ณ ประเทศ
รัฐเซียช่วง จํานวน 8 ท่าน (รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม รศ.ดร.อังศินันท์
อินทรกําแหง ผศ.ประทีป จินงี่ อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติรัตน์ อ.ดร.นริสรา
พึ่งโพธิ์สภ อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และ
อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์)
และอาจารย์ ดร.ยุทธนา ชัยจูกุล อาจารย์ ดร.นริสรา
พึ่งโพธิ์สภ อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และอาจารย์
ดร.จารุวรรณ สกุลคู นําบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้ร่วม
เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการภายในสํานักงาน
ณ Daegu University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
คณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทั้งสิ้น 12
คน จากจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 80
- โครงการส่งเสริมการใช้ E-learning
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมให้ผู้อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาใช้ E-learning ผ่าน Atutor โดยในปีการศึกษา 2555 มีทุก
รายวิชาที่เปิดสอน คิดเป็นร้อยละ 100
http://course.swu.ac.th/browse.php?access=&category=4
9&search=&include=all&filter=Filter

บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย
√

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
21 ก.ย. 2555

หมายเหตุ

27 เมษายน – 4
พฤษภาคม 2555
27 ก.พ.-7 ก.ค.2555

27 กุมภาพันธ์ – 2
มีนาคม 2555

√

2555

SSAP 5
การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของ
นิสิต

ข้อมูล โดย นักวิเคราะห์นโยบายแผน 24 ธันวาคม 2555
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เรียนรู้

แผนงาน / โครงการ
บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
2. รายวิชา 70% ที่มี - กิจกรรมเสริมพิเศษส่งเสริมศักยภาพนิสิตและคณาจารย์
√
การจัดการเรื่ององค์ ทางด้านวิชาการ ภาษา คุณธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดทําโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
3.รายวิชา 70% ที่มี ทางภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตปริญญาเอก (ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
การใช้สื่อและเทคโน 4,320 บาท) มีนิสิตเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 มีความพึง
โยลีในการสอน
พอใจในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.94
4.จํานวนนิสิตที่
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
เข้าร่วมโครงการ
วิชาการ เรื่อง “การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี” ใน
ไม่น้อยกว่า 70 %
หัวข้อเรื่อง การอบรม “e-document” และ “ระบบประชุม
5.จํานวนคณาจารย์
อิเล็กทรอนิกส์” มีจํานวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ 12 ท่าน จาก
75 % ทําโครงการ
16 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75
วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและ - โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียน
√
การเรียน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ กําลังจะดําเนินการขอทุน
สนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยการเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบ
วิ จั ย เป็ น ฐานของนิ สิ ต สาขาการวิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์
มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ น ทรวิ โรฒ มี ค ณาจารย์ และนั ก วิ จั ยเข้ าร่ วม
โครงการวิจัย โดย รศ.อังศินันท์ อินทรกําแหง, รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม,
อ.ดร.วิชุดา กิจกธรธรรม, อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์, อ.ดร.นําชัย
ศุ ภฤกษ์ ชั ยสกุ ล,อ.ดร.นริ สรา พึ่ ง โพธิ์ สภ, อ.ดร.จรั ล อุ่ นฐิ ติ รั ตน์ ,
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู, อ.ดร.ยุทธนา ไชยจุล
อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ และอุษา ศรีจินดารัตน์ จํานวน 12 ท่าน ต่อ
อาจารย์และนักวิจัย 16 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
19 -20 ก.ค. 2555
17 ส.ค. 2555
7 ก.ย. 2555

หมายเหตุ

16 ธ.ค. 2554
6 ม.ค. 2555

ข้อมูล โดย นักวิเคราะห์นโยบายแผน 24 ธันวาคม 2555
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1.4 สร้างและพัฒนา
หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
6. จํานวนคณาจารย์ที่
เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่า 70 %
7. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับดี
1. หลักสูตรได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
TQF

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2554
คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี
ได้คะแนนประเมิน 4.27

- โครงการปรับปรุงหลักสูตร วทม. และ ปรด.
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ไดมีแผนการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF)
ซึ่งได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน ซึ่งได้รับการรับรอง
หลักสูตร จาก สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 31 กรกฎาคม
2555
- โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (การจัดการความขัดแย้ง)
สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตรื จั ด ทํ า โครงการวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรจํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ "การศึกษาสมรรถนะที่
ต้อ งการและจํา เป็น ด้า นการจัด การความขัด แย้ ง ของผู้ บ ริ หารใน
องค์กรภาครัฐ" และ "การศึกษาสมรรถนะที่ต้องการและจําเป็นด้าน
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในองค์กรภาคเอกชน" (อยู่
ระหว่างดําเนินการวิจัย)
- โครงการวิจัย Needs Assessment / ประเมินหลักสูตร
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ได้ประเมินหลักสูตร 4 ด้าน คือ
1. ด้านองค์ประกอบของหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.00
2. ด้านกระบวนการเรียนการสอน (การจัดการเรียนการสอน มี
คะแนนเฉลี่ย 4.30 และด้านการวัดและประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ย

บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย
√

√

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2554

2555

หมายเหตุ

SSAP 4
การพัฒนาความเป็นนานาชาติและ
ความเป็นสากล

√

√

ข้อมูล โดย นักวิเคราะห์นโยบายแผน 24 ธันวาคม 2555
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เป้าหมาย

2. มีการดําเนิน
การพัฒนาหลักสูตร
ใหม่
1.5 อาจารย์มี
คุณภาพ ศักยภาพ
และได้มาตรฐาน
ทางวิชาการและ
พัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาให้มีคุณภาพ

1. จํานวนอาจารย์
ที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการ ไม่น้อยกว่า
80 %

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย

เท่ากับ 4.33)
3. ด้านคุณลักษณะของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 (บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีผลงานเป็นที่ยอมรับของ
สังคมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.20, บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.00
และบัณฑิตสนใจและปรับตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าของ
วิทยากรใหม่ๆ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.00
4. ความคิดเห็นของนิสิตบัณฑิตศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ในหลักสูตร ของนิสิตระดับมหาบัญฑิต 100% และระดับดุษฎี
บัณฑิต 93.50% ยังยืนยันที่จะตัดสินใจเรียนในหลักสูตร
- โครงการพัฒนาการบริหารหลักสูตรเน้นวิจัย (แผนงานพัฒนา
หลักสูตร)
ยังไม่ได้ดําเนินการ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
- การเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการเข้าอบรม สัมมนา ดู
งาน และเสนอผลงานวิชาการ
คณาจารย์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสต์ ประชุมวิชาการดังนี้
1. รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม และ รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
นําเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ International
Journal of Arts and Sciences, European Conference for
Academic Disciplines ณ เมือง Gotten Hein ประเทศเยอรมันนี
2. รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง และอ.ดร.สุภาพร
ธนะชานันท์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี

√

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

2555

√

8 – 13 เมษายน
2555

SSAP 5
การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของ
บุคลากร

27 ก.พ.-9 มี.ค. 55

ข้อมูล โดย นักวิเคราะห์นโยบายแผน 24 ธันวาคม 2555
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เป้าหมาย

2. จํานวนอาจารย์
ที่เลื่อนตําแหน่งทาง
วิชาการ 10 %

แผนงาน / โครงการ
บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
ระยะเวลา
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
ดําเนินงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3. รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจ
1-3 กันยายน. 2555
แก่ผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง
4. อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ และอ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
24 มิ.ย.-7 ก.ค. 2555
ฝึกอบรมวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา (Case Study
Method) ในโครงการ IPSA AISP Summer School in
Singapore: Research Methods in Social and Political
Science (100,000 บาท)
5. บุคลากรสายวิชาการ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ –
Moscow State University และ St Perterburg ณ ประเทศ
2 มีนาคม 2555
รัฐเซียช่วง 27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555 และอาจารย์ ดร.
ยุทธนา ชัยจูกุล อาจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์
จันประเสริฐ และอาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกุลคู นําบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ภายในสํานักงาน ณ Daegu University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต้)
คณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน จํานวน 12 คน จากจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 80
21 มีนาคม 2555
- อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
√
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสต์ จัดโครงการจัดการความรู้
เพื่อส่งเสริมการทําผลงานวิชาการ เพื่อกระตุ้นและสร้างความรู้ใน
การขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ มีอาจารย์เข้าร่วม
โครงการจํานวน 8 ท่าน ซึ่งอาจารย์กําลังอยู่ในกระบวนการเลื่อน
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 12.50

หมายเหตุ

ข้อมูล โดย นักวิเคราะห์นโยบายแผน 24 ธันวาคม 2555

11
เป้าประสงค์

เป้าหมาย
3. จํานวนอาจารย์
20 % ที่ตีพิมพ์
บทความเผยแพร่
ในระดับชาติ

แผนงาน / โครงการ
บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
- โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการใน
√
ระดับชาตินานาชาติ
ในปี ง บประมาณ 2555 มี จํ า นวนผลงานวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ในระดับชาติ จํานวน 13 เรื่อง ซึ่งมีจํานวนอาจารย์และนักวิจัย
จํานวน 9 ท่านที่ตีพิมพ์บทความเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
จากอาจารย์และนักวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 17 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2555

หมายเหตุ

1. เหตุและผลของพฤติกรรมการดื่มแอลกฮอล์ของนิสิต/นักศึกษาไทย
2. การวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง 2552)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมในงานที่มี
ต่ อพฤติ กรรมบริ การงานสร้ างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกั นโรคของบุ คลากรทาง
การแพทย์
4. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการดื่มและผลกระทบของการดื่มใน
นิสิต/นักศึกษา
5. An Analysis of Work – Family Linkage and Quality of Life
6. Success Results of High Performance and Potential
System (HIPPS) Administration of Thai Government Departments
7. The Evaluation of Basic Education Policy for HIV/AIDS
Affected Children in Thailand
8. Effects of health behavioral modification program on

metabolic diseases in risk Thai clients
9. Program Management Model for Health Behavioral
Modification in Metabolic Risk of Public Hospital, Bangkok
10. 3-Self Behavior Modification Programs Base on the
PROMISE Model for Clients at Metabolic Risk
11. บทความวิชาการเรื่อง “Foundations of Mixed Methods
Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in

ข้อมูล โดย นักวิเคราะห์นโยบายแผน 24 ธันวาคม 2555

12
เป้าประสงค์

เป้าหมาย

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม

บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

the Social and Behavioral Sciences”
12. บทความวิชาการเรื่อง “Designing and Conducting Mixed
Methods Research” การออกแบบและการดําเนินการวิจัยผสานวิธี
13. บทความวิชาการเรื่อง “Psychology in Thailand: An Etic
Perspective”

4. ผลการประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ที่สอนอยู่ใน
ระดับดี

1.6 มีความพร้อม
ในปัจจัยที่เอื้อต่อการ
สร้างองค์ความรูท้ าง
สาขาวิชาการวิจัยพฤติ
กรรมศาสตร์ประยุกต์
และนิสิตทุกระดับได้รับ
สิ่งอํานวยความสะดวก
อย่างพอเพียง และมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้

1. ความพึงพอใจ
ของนิสิตในปัจจัยที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และ
บริการที่อยู่ในระดับ
มาก

- โครงการพัฒนาระบบการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างมีคุณภาพ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่าย
วิจัย และที่ประชุมฝ่ายวิจัย ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2554 ในรูปแบบลักษณะให้อาจารย์แนะนําให้คําปรึกษาโดยมี 2
รูปแบบ ดังนี้
1. แบบธรรมชาติ โดยกรอกแบบฟอร์ม
2. แบบจัดการโดยนิสิต ซึ่งนิสิตจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่โครงการ ขั้นตอนการดําเนินงานโดยให้นิสิตจัดสรรเวลา
และจัดตั้งทีมงานนิสิตขึ้น เพื่อบริการให้คําปรึกษา
- โครงการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่นิสิต
อย่างเหมาะสม
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การใช้บริการ ด้านสื่อ อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ ในที่ประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 สรุป
ความพึงพอใจโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 อยู่ในระดับมาก
รายละเอียดดังนี้
1. ด้านบริการแหล่งการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ระดับความพึงพอใจระดับมาก
2. ด้านการบริการกายภาพในการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานิสิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ระดับความพึงพอใจระดับมาก

√

√

2555

2555

SSAP 2 การกําหนดเป้าหมาย หลักการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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เป้าหมาย

2. วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ

แผนงาน / โครงการ
บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
3. ด้านบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ มีคะแนน
เฉลี่ย 3.70 ระดับความพึงพอใจระดับมาก
4. ด้านการบริการระบบสาธารณูปโภค มีคะแนนเฉลี่ย 3.98
ระดับความพึงพอใจระดับมาก
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์มีศูนย์สารสนเทศ ซึ่งมีตํารา
√
เกี่ยวกับสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และมีฐานข้อมูล
ทางการวิจัยและการเรียนการสอน หน้าเว็บไซต์สถาบันฯ :
http://bsri.swu.ac.th/index2.asp ,
http://bsri.swu.ac.th/learn.htm และมีการประเมินฐานข้อมูลบน
website
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/master/qq
nrqnr002.php?qnr_cd=QNR52005401&web_system_id=1
- โครงการจัดทําวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ และ
√
ฉบับภาษาไทย
1. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555
2. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2555
3. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556
วารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation
Index Centre) หรือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และฐานข้อมูล
DOAJ (Directory of OPEN ACCESS JOURNALS),
http://www.doaj.org จะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN
Citation Index (ACI) ต่อไป
รวมแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
31
3

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

กําลังดําเนินการ

มกราคม 2555
กรกฎาคม 2555
มกราคม 2556

ข้อมูล โดย นักวิเคราะห์นโยบายแผน 24 ธันวาคม 2555
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้มคี วามเป็นเลิศในระดับสากล
เป้าประสงค์

เป้าหมาย

2.1 เพิ่มปริมาณ
และคุณภาพ
ของผลงานวิจัย
ในระดับสากล

1. ร้อยละ 70
2. มากกว่า 80,000.บาทต่อคนต่อปี
ทั้งทุนภายในและทุน
ภายนอก
3. ร้อยละ 80

แผนงาน / โครงการ
บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
- โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ
ในปีการศึกษา 2555 มีผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายใน
และภายนอก จํานวน 6 โครงการ และดําเนินการเสร็จสิ้นจํานวน 1
โครงการคิดเป็นร้อยละ 16.70
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั 138,344.74 บาท/อาจารย์ 1 ท่าน
√
- โครงการจัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลที่สนับสนุนและเอื้อต่อการวิจัย
√
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้จัดทําฐานข้อมูลและพัฒนา
ปรับปรุงให้ข้อมูล update เพื่อเอื้อต่อการวิจัย บน website สถาบัน :
http://bsri.swu.ac.th/research.htm
และมีการสํารวจความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันฯ
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/master/qqnrqnr
002.php?qnr_cd=QNR52005401&web_system_id=1
- มีอนุกรรมการพัฒนาผลงานวิจยั ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และ
√
ต่างประเทศ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย
ตามคําสั่งที่ 10/2555 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555
- โครงการสัมมนาประเด็นวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อกําหนดปัญหา
√
การวิจัยร่วมกับผู้รับประโยชน์จากการวิจัย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ส่งนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมสัมมนาจัดทํา
เครื่องมือสํารวจความต้องการของชุมชน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนบนศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย สํารวจความต้องการของชุมชนตามพื้นที่เป้าหมาย 1 จังหวัด
1 มหาวิทยาลัย คือ ต.องครักษ์ และ ต.หนองหมากฝ้าย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

ระยะสํารวจ ต.ค. – ธ.ค. SSAP 4
2554 ระยะพัฒนาและมี
การพัฒนาความเป็นนานาชาติ และ
การติดตามผลทุก 3 เดือน
ความเป็นสากล
1. สํารวจผลงาน
วิจัยที่ทําเสร็จและยังมิได้มี
การเผยแพร่
2.ร่างเอกสารฉบับลงพิมพ์
3. ส่งตีพิมพ์ปีละไม่น้อยกว่า
6 ครั้ง
พัฒนาชุดโครงการ
วิจัยบูรณาการปีละ 2
โครงการ

25-27 มิถุนายน
2555
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2.2 สร้างความ
เป็นเลิศของกลุ่ม
งานวิจัยด้าน
ครอบครัวและ
พฤติกรรมการ
ทํางานเพื่อให้
สามารถชี้นํา
สังคม

เป้าหมาย

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
- โครงการประสานความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศและต่างประเทศ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีโครงการประสานความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ในโครงการวิจัย เรื่อง
ตัวแปรทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทํางานและคุณภาพชีวิต
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทุน 223,000 บาท

บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย
√

4. ร้อยละ 50
ทุนจากภายในและ
ร้อยละ 40 ทุนจาก
ภายนอก

- โครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนิสิตระดับบัณฑิต
ศึกษา ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีโครงการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่าง
อาจารย์กับชุมชน ในโครงการวิจัยชูชีพ ของ อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

√

จํานวนงานวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์
ด้านครอบครัวและด้าน
การทํางาน
ที่นําไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรมร้อยละ 20

- โครงการสร้างฐานความรู้ทางเว็บไซด์เพื่อการเผยแพร่วิธีวิทยาองค์
ความรู้
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีการโครงการสร้างฐานความรู้ เช่น
การวิเคราะห์ปริมาณรายงานการวิจัย และ แนวทางการเผชิญและการ
ป้องกัน ภาวะวิกฤตชีวิตของบุคคลวัยทํางาน เพื่อเผยแพร่วิธีวิทยาองค์
ความรู้ทางเว๊บไซต์ ของสถาบัน
http://bsri.swu.ac.th/cont_news.asp?id_typenews=9
และในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีงานวิจยั ที่
นําไปใช้ประโยชน์จํานวนทั้งสิ้น 11 เรื่อง และมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
ครอบครัวและด้านการทํางานจํานวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36.40

√

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
กันยายน 2555

ระยะเริ่มต้น
ตุลาคม 2554 –
มกราคม 2555

หมายเหตุ

SSAP 4
การพัฒนาความเป็นนานาชาติและ
ความเป็นสากล

ระยะพัฒนาและ
ติดตามผล
ทุก 3 เดือน ปีละไม่
น้อยกว่า 6 ครั้ง
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เป้าประสงค์

เป้าหมาย
2. ร้อยละ 2
นําเสนอผลงานตีพิมพ์
วารสารนานาชาติ

แผนงาน / โครงการ
บรรลุ ไม่เป็นบรรลุ
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
- โครงการพัฒนาระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ภายนอกด้วยระบบ
√
เทค โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีการพัฒนาระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัย
สู่ภายนอกด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
1. E-mail
2. website BSRI: http://bsri.swu.ac.th/
3. Social network: www. facebook.com เป็นต้น
4. E-Journal
ซึ่งในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสาตร์ มีผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งสิ้น 12 เรื่อง ในระดับชาติ
จํานวนทั้งสิ้น 9 เรื่อง และระดับนานาชาติ จํานวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
25 ของผลงานตีพิพม์ทั้งหมด
รวมแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
8

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หมายเหตุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

เป้าหมาย

3.1 สร้างงาน
บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน
3.2 ร่วมขับเคลื่อน
พัฒนาชุมชนและ
สังคมให้มีคุณภาพ
ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
3.3 มีระบบการ
บริหารจัดการ
โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนที่
มีประสิทธิภาพ
3.4 ส่งเสริมให้
ประชาชนเรียนรู้
และเข้าถึงองค์
ความรู้หรือบริการ
ที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัย และ
สถาบันฯ

1. จากผลการสํารวจ
ความต้องการ พบว่า
ตรงความต้องการของ
สังคมอย่างน้อย 1
โครงการ / ปี
2. พึงพอใจในระดับ
ร้อยละ 85 ขึ้นไป

3. อย่างน้อย 1
โครงการ /ปี
มีการประเมิน
ประโยชน์ และ
ผลกระทบต่อสังคม

แผนงาน / โครงการ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
- โครงการประชุมเรื่อง สรุปและประเมินผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
√
สุขภาพในกลุ่มโรคเมทาบอลิกในเขตกรุงเทพมหานคร
√
- โครงการประชุมเรื่องการปรับพฤติกรรม 3 Self ด้วยหลักการ PROMISE สู่
ความเข้มแข็งของโครงการ
- โครงการอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และการดําเนินงานการบริหารจัดการโครงการ
√
ตามข้อตกลง
โครงการอบรมวิเคราะห์แปลผล
√
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR): จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
3. การวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับด้วยสถิติ HLM มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68
4. โมเดลสมาการโครงสร้างเชิงเส้นโดยใช้ LISREL มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
5. การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ ATLAS.ti มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05
- โครงการจัดทําวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนา
√
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ผลิตวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนา
เป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556

รวมแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
14-15 สิงหาคม 2555
21-23ธันวาคม 2554

หมายเหตุ
SSAP 3
การพัฒนางานบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน

10 มกราคม 2555
10-23 พฤษภาคม 2555

ส.ค. – ธ.ค. 2555

5
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและวิถีชวี ิตการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการกําหนดเป้าหมายหลักการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เป้าประสงค์
4.1 มีระบบและ
กลไกในการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม
- มีแผนงาน /
โครงการ
- คําสั่งคณะทํางาน
- หลักฐานเผยแพร่
- บูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอน
- นําผลประเมินไป
ปรับปรุงการ
บูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอน
และกิจการนิสิต

ตัวชี้วัด
1. มีระบบกลไกครบทุก
กระบวนการ
2. มีคณาจารย์
บุคลากร นิสิตเข้าร่วม
โครงการ
3. เผยแพร่กิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่สาธารณะ
(ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
สกอ.)

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
- โครงการทําบุญทอดกฐิน / ทอดผ้าป่าสามัคคี
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการทําบุญทอดกฐินและ
โครงการปลูกป่ายเลน มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 24 คน มี
ความพึงพอใจภาพรวมในการเข้าร่วมโครงการ ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39
- กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างไทยกับมาเลเซีย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดโครงการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ ณ Department of Psychology,
International University, Malaysia มีนิสิตและคณาจารย์เข้าร่วมจํานวน
21 คน โดยมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการฟ้อนรําไทยจาก
นิสิตของสถาบันฯ

บรรลุ
เป้าหมาย
√

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
วันที่ 12 สิงหาคม 2555

√

3-6 ตุลาคม 2555

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ในวันไหว้ครู
สถาบั นจั ดโครงการไหว้ ค รู ประจํ า ปี การศึ กษา 2555 โดยมี ค ณาจารย์
บุคลากร นิสิตเข้าร่วมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 80 คน จาก 97 คน คิดเป็นร้อย
ละ 82.47 โดยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป มากกว่า 3.50

√

19 กรกฎาคม 2555

- กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของนิสิต ศิษย์เก่าในวันสถาปนา
สถาบันฯ ครบรอบ 57 ปี
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดงานสถาปนาสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 57 ขึ้น ตอนเช้ามีการทําบุญเลี้ยงพระเช้า มีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทยของนิสิต ศิษย์เก่า โดยการแสดงฟ้อนรําไทย ซึ่งมี
คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเข้าร่วมโครงการ

√

25 สิงหาคม 2555

หมายเหตุ
SAP 31
แผนงานอนุรักษ์สืบสาน
และเผยแพร่วัฒนธรรม
และศิลปะ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงาน / โครงการ
บรรลุ
กิจกรรม
เป้าหมาย
- กิจกรรมทําบุญ เนื่องในวันสถาปนาสถาบันฯครบรอบ 57 ปี
√
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดงานสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ ปีที่ 57 ขึ้น โดยมีกิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระเช้า ซึ่งมีคณาจารย์
บุคลากร นิสิตเข้าร่วมโครงการ
- กิจกรรมนิสิตนอกชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา กับการพัฒนาการ
√
เรียนการสอนในวิชา วป 787 พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดทําโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ไทย การฝึกอบรมพัฒนาจิต ด้วยฝึกสมาธิ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
- บูรณาการกิจกรรมด้านทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะให้เป็นส่วนหนึ่ง
√
ของการเรียนการสอน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้บูรณาการกิจกรรมด้านทํานุบํารุง
วัฒนธรรมและศิลปะในรายวิชา วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ ในการแสดง
กิจกรรมไทยพ่วน และร่วมตักบาตตอนเช้ากับคนในพื้นที่
รวมแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
7

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
25 สิงหาคม 2555

หมายเหตุ

24 กุมภาพันธ์ 2555

22-24 มี.ค. 2555
31 ส.ค.-2ก.ย. 2555

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคณ
ุ ภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เป้าประสงค์
5.1 มีการบริหารโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย

5.2 มีระบบบริหาร
ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
1. จํานวนผู้มีส่วนได้เสียเข้า - โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
มามีส่วนร่วมในการแสดง
(Action Plan)
ความคิดเห็นและร่วม
มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําสรุปผลบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ (กิจกรรม/โครงการ)
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ประจําปี 2555 และเข้าที่ประชุมเพื่อร่วมกันตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ในรอบ 6 เดือน ในที่ประชุม
ราชการมากว่า 20 คน
คณะกรรมการประจําสถาบัน ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 และเข้าที่ประชุม
เพื่อพิจารณาผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ครั้งที่ 2 ในรอบปีงบประมาณ 2555 จัด
ประชุมคณะดําเนินงานในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบัน ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 28 ธันวาคม 2555
- โครงการอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องการปรับปรุงการให้บริการเชิงรุก
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ”
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ”
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี” ใน
หัวข้อเรื่อง การอบรม “e-document” และ “ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์” มีจํานวน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการ 11 ท่าน จาก 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 73
1. มีระบบบริหารที่มีความ
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัด
รับผิดชอบต่อสังคมและ
พลังงาน
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ระบบ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการปรุงปรุงโครงสร้างทางกายภาพโดยการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศระบบเก่า เป็นระบบใหม่เพื่อประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟฟ้าของ
สถาบัน และมีการรณรงค์ประหยัดค่าไฟฟ้าโดยการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศเป็นเวลา โดย
เฉลี่ย ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. เป็นต้น

บรรลุ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย
√

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 –
กันยายน 2555

√

ตุลาคม 2554 –
กันยายน 2555

√

ตุลาคม 2554 –
กันยายน 2555

หมายเหตุ
SSAP 8
การบริหารจัดการ
โดยใช้หลัก Cost
Effectiveness

SSAP 8
การบริหารจัดการ
โดยใช้หลัก Cost
Effectiveness

ข้อมูล โดย นักวิเคราะห์นโยบายแผน 24 ธันวาคม 2555
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ตัวชี้วัด

5.3 มีระบบการ
สื่อสารที่มีคุณภาพ

1. มีระบบการสื่อสารที่มี
คุณภาพ อย่างน้อย 1 ระบบ

5.4 มีระบบการ
วางแผนและบริหาร
งานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ

1. มีระบบการวางแผนและ
พัฒนาบุคลากรทีม่ ีคุณภาพ
อย่างน้อย 1 ระบบ
2. มีบุคลากรเข้าร่วมในการ
บริหารงานบุคคลอย่างน้อย
ร้อยละ 70
3. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
ระบบบริหารงานบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม
1. บุคลากรได้รับการพัฒนา
จํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ50
2. มีโครงการพัฒนาบุคลากร
และการจัดการความรู้อย่าง
น้อย 1 โครงการ
3. บุคลากรมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ

5.5 มีการพัฒนา
บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

แผนงาน / โครงการ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
- โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ
√
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ เช่น Email, website BSRI: http://bsri.swu.ac.th/, Social network: www. facebook.com เป็นต้น

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ตุลาคม 2554 –
กันยายน 2555

- จัดทําแผนงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance
Management System)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ทําข้อตกลงเพื่อพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินการปฏิบัติราชการ ในที่
ประชุม Staff ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีบุคลากรเข้า
ร่วม 23 คน ในจํานวนทั้งสิ้น 26 คน คิดเป็นร้อยละ 88.46

√

ตุลาคม 2554 –
กันยายน 2555

- โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทํางาน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการภายในสํานักงาน ณ
Daegu University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการศึกษา
ดูงานคิดเป็นร้อยละ 86.7 บุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก
- โครงการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (Career Path)
- สถาบันฯ ได้สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต
จํานวน 2 คน
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์และ
ถอดบทเรียนของการเรียนรู้ เรื่อง “จรรยาบรรณนักวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย”
ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช
บัวศรี
- สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้ส่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมโครงการ

√

ตุลาคม 2554 –
กันยายน 2555

21
หมายเหตุ
SSAP 8 การ
บริหารจัดการ
โดยใช้หลัก Cost
Effectiveness
SSAP 8
การบริหารจัดการ
โดยใช้หลัก Cost
Effectiveness

SSAP 8
การบริหารจัดการ
โดยใช้หลัก Cost
Effectiveness

√

21 พ.ค. 2555
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5.6 พัฒนาระบบ
บริหารความ สัมพันธ์
ระหว่างนิสิต ศิษย์
เก่าและบุคลากรของ
สถาบัน ฯ
5.7 พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงบ ประมาณ
ทรัพยา กร และ
ระบบการหารายได้

ตัวชี้วัด

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ จํานวน 3 คน ณ โรงแรม
เดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ”
ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

บรรลุ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
21 ส.ค. 55 และ
2-4 ก.ย.55
29 พ.ย. 2555

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การอบรมพัฒนา
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยี” ในหัวข้อเรื่อง การอบรม “e-document” และ “ระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์” มีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการ 11 ท่าน จาก 15
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 73 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 12,200 บาท

√

1. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน - โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดงานสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 57 โดย
กว่า 10 คน
ซึง่ มีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10

√

ตุลาคม 2554 –
กันยายน 2555

1. ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลด้าน
งบประมาณ มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 50 %

√

ตุลาคม 2554 –
กันยายน 2555

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณเพื่อบันทึก
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในสถาบัน โดยผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจระดับมาก

22
หมายเหตุ

22 พ.ย. 2554
16 ธ.ค. 2554
6 ม.ค. 2555

SSAP 5
การพัฒนาและ
เสริมสร้างปัญญา
(Wisdom) ของ
นิสิตและบุคลากร
SSAP 9
การจัดตั้งสํานัก
งานจัดหารายได้
และบริหาร
ทรัพย์สิน

ข้อมูล โดย นักวิเคราะห์นโยบายแผน 24 ธันวาคม 2555
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5.8 นําเทคโน โลยี 1. ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมี
สารสนเทศมาใช้
ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า
เพิ่มประสิทธิภาพ 50 %
การดําเนินงานและ
การบริหารงาน

แผนงาน / โครงการ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
กิจกรรม
เป้าหมาย เป้าหมาย
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การอบรมพัฒนา
√
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยี” ในหัวข้อเรื่อง การอบรม “e-document” และ “ระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์” มีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการ 11 ท่าน จาก 15
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 73 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
และโครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกาและการใช้สารสนเทศ มี
ความพึงพอใจระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
- โครงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ลดระยะเวลาในการให้บริการ
√
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การอบรมพัฒนา
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยี” ในหัวข้อเรื่อง “ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์” มีจํานวนบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการ 11 ท่าน จาก 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 73 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.70
- โครงการควบคุมภายใน
√
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ดําเนินการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 และได้ประชุมเพื่อสรุปการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน
2555 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านผลิตบัณฑิต เรื่อง พัฒนาและปรับปรุง Course syllabus อย่างเป็นระบบ ได้
100%
2. ด้านการวิจัย ติดตามงานวิจัยให้สําเร็จตามกําหนด 70% ซึ่งสามารถติดตามงานวิจัยได้
75%
3. ด้านเหตุการณ์ภายนอก เรื่อง น้ําท่วมอาคารสถาบันฯ ซึ่งได้ดําเนินการวางกระสอบ
ทราย ทําคันปูนหน้าประตู ทํารางน้ําฝนและขูดลอกท่อ เป็นต้น
รวมแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
13
-

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
22 พ.ย. 2554
16 ธ.ค. 2554
6 ม.ค. 2555

23
หมายเหตุ
SSAP 8
การบริหารจัดการ
โดยใช้หลัก Cost
Effectiveness

20 ม.ค. 2555

ก.ย. 54 - ต.ค.55

ข้อมูล โดย นักวิเคราะห์นโยบายแผน 24 ธันวาคม 2555

24

สรุปผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ประจําปีงบประมาณ 2555
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
จํานวน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
กิจกรรม/โครงการ
เป้าหมาย
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนางานบริการวิชาการ เพือ่ การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและวิถีชวี ิตการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้และการกําหนด
เป้าหมายหลักการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

รวม

ไม่ประเมิน

34

31

3

-

8

8

-

-

5

5

-

-

7

7

-

-

13

13

-

-

67

64

3

-

บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ 95.50
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