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แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555)
(รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้ างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ในสาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ให้ มีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขยายการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
บัณฑิตสาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์มีความสามารถทางการวิจยั มีคณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ธรรม
หลักสูตรมีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรได้ มาตรฐานสากล
อาจารย์มีคณ
ุ ภาพ ศักยภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
มีความพร้ อมในปั จจัยที่เอื ้อต่อการสร้ างองค์ความรู้ทางสาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์

กลยุทธ์





จัดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาโทและเอก สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ โดยเปิ ดรับนิสติ เข้ าศึกษาทุกปี
พัฒนาการเรี ยนการสอนให้ นิสติ มีประสบการณ์ตรงการวิจยั
เร่งรัดการศึกษาของนิสติ ให้ มีประสิทธิภาพ
พัฒนาศักยภาพผู้เรี ยนและผู้สอน






สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่เอื ้อต่อการวิจยั
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ ได้ มาตรฐาน สกอ.
ส่งเสริ มอาจารย์ในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและเลือ่ นตําแหน่งทางวิชาการ
ส่งเสริ มให้ มีความพร้ อมในปั จจัยที่เอื ้อต่อการสร้ างองค์ความรู้ทางการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
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แผนปฏิบัตกิ าร 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)
ประเด็นยุทธศาสตร์
สร้ างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ในสาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ให้ มีคณ
ุ ภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

1. ขยายการผลิตบัณฑิต 1) จํานวนนิสติ ที่รับเข้ า
สาขาวิชาการวิจยั
ศึกษา
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ มีปริมาณ
เพิ่มขึ ้น
2) จํานวนหลักสูตร
เพิ่มขึ ้น

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

1) ทุกปี การศึกษามี  เปิ ดรับนิสติ ทุก
นิสิตรับเข้ าศึกษา
ระดับ ปริ ญญา
ปริญญาโทและ
โทและเอก
ปริญญาเอก
สาขาวิชาการวิจยั
เพิ่มขึ ้นจากปี
พฤติกรรมศาสตร์
2551
ประยุกต์ทกุ ปี
2) ปี 2555 เพิ่มขึ ้น 1  สร้ างหลักสูตร
หลักสูตร
จิตวิทยาประยุกต์
ร่วมกับบัณฑิต
วิทยาลัย และ
คณะ
มนุษยศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการผลิตมหาบัณฑิต  ปี 2552 – 2555
และดุษฎีบัณฑิต
รับนิสิตเข้ ามาศึกษา
1) โครงการผลิตบัณฑิต
ทุกรุ่นในแต่ละปี
ระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการ
การศึกษา
วิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
2) โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริ ญญาเอกสาขาวิชา
 ปี 2555
การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ (แบบ 1)
3) โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชา
การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ (แบบ 2)
4) โครงสร้ างหลักสูตรใหม่  ปี 2555
ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย

 ฝ่ ายวิชาการ
 คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
ปริ ญญาโทและเอก
 คณาจารย์

 รองฝ่ ายวิจยั
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เป้าประสงค์
2. ผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์
มีความสามารถทาง
การวิจยั มีคณ
ุ ภาพ
และมีคณ
ุ ธรรม

ตัวชี ้วัด
1) จํานวนนิสติ เข้ าร่วม
โครงการวิจยั

เป้ าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

1) จํานวนนิสติ เข้ า
ร่วมโครงการวิจยั
ของอาจารย์ไม่
น้ อยกว่า 80%

 พัฒนาการเรี ยน
การสอนให้ นิสติ มี
ประสบการณ์ตรง
การวิจยั นํา
งานวิจยั สูบ่ ริ การ
ชุมชน มีคณ
ุ ธรรม
และเน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสําคัญ

2) จํานวนนิสติ นําเสนอ
2) จํานวนนิสติ ที่
นําเสนอผลงาน
ผลงานวิจยั ในที่ประชุม
วิจยั ในที่ประชุม
วิชาการ
วิชาการ ไม่น้อย
กว่า 80%
3) จํานวนรายวิชา
3) จํานวนรายวิชาที่เปิ ด
100 % ที่เน้ น
สอนในแต่ละปี
ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
การศึกษาที่มีการ
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
4) จํานวนโครงการวิจยั ที่มี 4) จํานวนโครงการ
นิสิตเข้ าร่วม
วิจยั 70 %
ที่นิสติ เข้ าร่วม
5) ความพึงพอใจของ
5) มีความพึงพอใจ
นายจ้ างและผู้ที่
อยูใ่ นระดับมาก
เกี่ยวข้ องกับบัณฑิตใน
เรื่ องความรู้
ความสามารถทาง
วิชาชีพและการทํางาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

2. กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่  ปี 2552 - 2555
นิสิตมีประสบการณ์ตรงการ
วิจยั มีคณ
ุ ธรรมและเน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสําคัญ
1) โครงการนําเสนอ
ผลการวิจยั ในที่ประชุมวิชาการ
2) โครงการจัดประชุม
วิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์
3) พัฒนากิจกรรมใน
รายวิชาที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
โดยสอดแทรกคุณธรรมและ
ประสบการณ์ตรงกับการวิจยั
4) โครงการวิจยั ที่มีนิสติ เข้ า
ร่วม นําผลการวิจยั สูบ่ ริการ
ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
5) โครงการบริ การปรึกษา
การวิจยั
6) โครงการติดตามคุณภาพ
บัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิจยั , และฝ่ าย
การจัดการความรู้
 คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
ปริ ญญาโทและเอก
 คณาจารย์
 นักวิจยั
(อ.ทัศนา และ
อ.อุษา)
 เจ้ าหน้ าที่
บริ หารงานทัว่ ไป
(คุณวนิดา)
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เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

3. หลักสูตรมีการบริ หาร 1) จํานวนนิสติ ที่สําเร็ จ
จัดการอย่างมี
ที่ใช้ เวลาน้ อยกว่า
ประสิทธิภาพ
เวลาสูงสุดที่กําหนด
ไว้

2) รายวิชาที่ใช้
E-learning

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

1) จํานวนนิสติ 80%  เร่งรัดการศึกษา
ที่สําเร็ จ
ของนิสิตให้ มี
- ป.โท น้ อยกว่า
ประสิทธิภาพ
4.5 ปี
 พัฒนาศักยภาพ
- ป.เอก น้ อยกว่า
ผู้เรี ยนและผู้สอน
5.5 ปี
 สร้ างบรรยากาศ
2) จํานวนรายวิชา
การเรี ยนรู้ที่เอื ้อ
70% ที่ใช้
ต่อการวิจยั
E-learning

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน
1) โครงการพัฒนาเค้ าโครง  2552 - 2555
ปริ ญญานิพนธ์และปริ ญญา
นิพนธ์
2) โครงการติดตาม
ความก้ าวหน้ าในการทํา
ปริ ญญานิพนธ์
3) โครงการพัฒนารายวิชา
ที่ใช้ ระบบ E-learning
4) กิจกรรมเสริ มพิเศษ
ส่งเสริ มศักยภาพนิสติ ทางด้ าน
วิชาการ ภาษา ทักษะการ
สื่อสาร คุณธรรมและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5) โครงการพัฒนาอาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และ
กรรมการควบคุมปริ ญญา
นิพนธ์ ในเรื่ องกระบวนการ
เรี ยนรู้ และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6) โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่ ายวิชาการและ
ฝ่ ายวิจยั
 คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร
 คณาจารย์
 มหาวิทยาลัย
 ฝ่ ายจัดการความรู้
และกิจการพิเศษ
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เป้าประสงค์
4.หลักสูตรได้
มาตรฐานสากล

ตัวชี ้วัด
 เกณฑ์ สกอ. ในเรื่ อง
หลักสูตร

เป้าหมาย 4 ปี
 หลักสูตรได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ สกอ.

กลยุทธ์
 ดําเนินการ
ปรับปรุ งและ
พัฒนาหลักสูตร
ให้ ได้ มาตรฐาน
สกอ.

5. อาจารย์มีคณ
ุ ภาพ
 จํานวนอาจารย์ที่เข้ า  จํานวนอาจารย์  ส่งเสริ มอาจารย์
ศักยภาพและ
ร่วมประชุมวิชาการ
ในการพัฒนา
100% ที่เข้ าร่วม
มาตรฐานทางวิชาการ
ประชุมวิชาการ
คุณภาพทาง
วิชาการและ
 อาจารย์ 70%
 จํานวนอาจารย์ มี
เลื่อนตําแหน่ง
มีตําแหน่งทาง
ผลิตผลงานวิชาการ
ทางวิชาการ
วิชาการ
เพื่อเลื่อนตําแหน่ง
 จํานวนเอกสาร/ตํารา  อาจารย์ 50%
ผลิตเอกสาร
วิชาการ
 อาจารย์ 70%
 จํานวนบทความที่
มีบทความเข้ ารับ
ได้ รับการตีพมิ พ์
การตีพมิ พ์
เผยแพร่ระดับชาติ
และนานาชาติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตร
วท.ม. และ วท.ด.

 2552

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่ ายวิชาการ
 ฝ่ ายวิจยั
 คณาจารย์

1) การจัดสรรงบประมาณ
 2552 – 2555
สนับสนุน เพื่อ
- การเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์ในการเข้ าอบรม
สัมมนา และเสนอผลงาน
วิชาการ
- ผลิตผลงานวิชาการเพื่อ
เข้ าสูต่ ําแหน่งทางวิชาการสูงขึ ้น
2) โครงการผลิตตํารา/เอกสาร/
สื่อการเรี ยน
3) โครงการสนับสนุนให้
อาจารย์ตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงาน
วิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ
4) แผนพัฒนาอาจารย์

 ฝ่ ายวิชาการ
 ฝ่ ายวิจยั
 คณาจารย์
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เป้าประสงค์
6. มีความพร้ อมใน
ปั จจัยที่เอื ้อต่อการ
สร้ างองค์ความรู้ทาง
สาขาวิชาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

มีครุภณ
ั ฑ์
 มีความพึงพอใจ  ส่งเสริ มให้ มีความ
มีศนู ย์สารสนเทศ
ของบุคลากรและ
พร้ อมในปั จจัยที่
มีฐานข้ อมูล
นิสิตในปั จจัยที่
เอื ้อต่อการสร้ าง
มีตํารา
เอื ้อต่อการสร้ าง
องค์ความรู้
มีวารสารพฤติกรรม
องค์ความรู้
ทางการวิจยั
ศาสตร์ ฉบับ
พฤติกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ประยุกต์
นานาชาติ
6) มีความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การของบุคลากร
และนิสติ
1)
2)
3)
4)
5)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน
1) กิจกรรมจัดหาครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา
2) โครงการพัฒนา
สารสนเทศ
3) โครงการพัฒนา
ฐานข้ อมูลการเรี ยนการสอน
4) กิจกรรมจัดหาตํารา
หรื อ Software
5) โครงการจัดทําวารสาร
พฤติกรรมศาสตร์ ฉบับ
ภาษาอังกฤษและฉบับ
ภาษาไทย

 2552 - 2555

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่ ายวิชาการ
 ฝ่ ายบริหาร
 ฝ่ ายจัดการความรู้
และฝ่ ายวิจยั
 เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
คอมพิวเตอร์
 คณาจารย์
 บรรณาธิการ
วารสาร
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แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)
(รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้ างงานวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ ให้ มีความเป็ นเลิศในระดับสากล
เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.

เพิ่มปริมาณทุนในการทําวิจยั
เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจยั ในระดับสากล
สร้ างความเป็ นเลิศของกลุม่ งานวิจยั ด้ านครอบครัวและพฤติกรรมการทํางาน เพื่อให้ สามารถชี ้นําสังคม
สร้ างกลุม่ งานวิจยั เฉพาะทางที่มีศกั ยภาพ ประกอบด้ วย ด้ านครอบครัว ด้ านพฤติกรรม ด้ านสุขภาพ ด้ านพฤติกรรมการทํางาน ครอบครัว
และการส่งเสริ มเด็กผู้มีความสามารถพิเศษ ด้ านพฤติกรรมแนวพุทธศาสนา และปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
5. นํางานวิจยั เชิงพฤติกรรมศาสตร์ ไปใช้ แก้ ไขปั ญหาสังคมอย่างเป็ นรูปธรรม

กลยุทธ์
1. สร้ างกลุม่ งานวิจยั ที่มีความเข้ มแข็งที่ประกอบด้ วย นักวิชาการ ผู้ปฏิบตั ิ นิสติ ในด้ านที่สถาบัน ฯ
มีรากฐานทางวิชาการ ได้ แก่ ด้ านครอบครัว ด้ านพฤติกรรมสุขภาพ และด้ านพฤติกรรมการทํางาน
ด้ านครอบครัวและส่งเสริมเด็กผู้มีความสามารถพิเศษ พฤติกรรมแนวพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
้
บประเทศและต่างประเทศ
2. สร้ างระบบที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจยั ทังในระดั
3. สร้ างระบบการบริ หารงานวิจยั ที่มีประสิทธิภาพ
4. สร้ างระบบรางวัลและโครงสร้ างการทํางานที่สนับสนุนความสําเร็ จของงานวิจยั
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แผนปฏิบตั กิ าร 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555)
ประเด็นยุทธศาสตร์
สร้ างงานวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ ให้ มีความเป็ นเลิศในระดับสากล
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

1. เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพของ
ผลงานวิจยั ใน
ระดับสากล

 ร้ อยละของโครงการวิจยั ที่
เสร็จในเวลาที่กําหนด
 ร้ อยละของผลงาน
วิจยั ได้ มีการเผยแพร่ใน
วารสาร หรื อนําไปอ้ างอิง
 ร้ อยละของอาจารย์
นักวิจยั ที่ผา่ นการอบรม
สัมมนาความรู้ด้านการ
วิจยั
 จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจยั ต่ออาจารย์และ
นักวิจยั จากภายในและ
ภายนอก
 ร้ อยละของอาจารย์
นักวิจยั ที่ได้ รับทุน
สนับสนุนจากภายนอก

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

 ร้ อยละ 70 ในปี แรก
 มีระบบบริหาร
และเพิ่มเป็ นร้ อยละ 85
งานวิจยั ที่มี
ประสิทธิภาพ
ในปี สุดท้ าย
 สร้ างระบบรางวัลและ
 ร้ อยละ 70 ในปี แรก
กระตุ้นความ
และเพิ่มเป็ นร้ อยละ 90
สําเร็จของงาน
ในปี สุดท้ าย
 ร้ อยละ 80 ในปี แรก
 สร้ างทีมงาน
และเพิ่มเป็ นร้ อยละ 100
เผยแพร่ ผลงานวิจยั
ในปี สุดท้ าย
 มากกว่า 80,000 บาท
ต่อคนต่อปี ทังภายใน
้
และทุนภายนอก ตลอด
4 ปี
 ร้ อยละ 50 ของอาจารย์
(ทุนจากภายใน)
 ร้ อยละ 20 (ทุนจาก
ภายนอก) ตลอด 4 ปี

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาฐานข้ อมูลเพื่อ
การบริหารงานวิจยั
2. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่
เขียนบทความทาง พฤติกรรมศาสตร์
3. มีอนุกรรมการพัฒนาผลงานวิจยั
ทังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ฯ
และต่างประเทศ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงาน
4 ปี
 คณะกรรมการ
ประจําสถาบัน ฯ
 รองผู้อํานวยการ
ฝ่ ายวิจยั
 นักวิจยั
 นิสติ ปริญญาเอก
ปี ละ 5 คน

3
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย 4 ปี

2. สร้ างความเป็ นเลิศ  จํานวนงานวิจยั ทาง
 ร้ อยละ 10 ในปี แรก
ของกลุม่ งานวิจยั ด้ าน
พฤติกรรมศาสตร์ ด้านการ
และเพิ่มเป็ นร้ อยละ 20
ครอบครัวและพฤติกรรม
ทํางาน ด้ านครอบครัวที่
ในปี สุดท้ าย
การทํางานเพื่อให้
นําไปใช้ อย่างเป็ นรูปธรรม
สามารถชี ้นําสังคม
 จํานวนผลงานวิจยั ที่ได้ รับ
การตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์
 มีระบบบริหารจัดการ
ความรู้ด้านการวิจยั

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
 โครงการจัดการความรู้เพื่อ
ความเป็ นเลิศ

 ร้ อยละ 2 ในปี แรก และ  สร้ างกลุม่ งานวิจยั เฉพาะ  โครงการสัมมนาประเด็นวิจยั
ทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อ
เพิ่มเป็ น ร้ อยละ 15 ในปี
ทางที่มีศกั ยภาพ
กําหนด ปั ญหาการวิจยั ร่วมกับ
สุดท้ าย
ประกอบด้ วยด้ าน
ผู้รับ ประโยชน์จากการ วิจยั
ครอบครัว ด้ าน
พฤติกรรมการทํางาน
 โครงการสร้ างชุดโครงการวิจยั
ร่วมกับนักวิชาการผู้ปฏิบตั ิ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
4 ปี






ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อํานวยการฝ่ ายวิจยั
คณาจารย์
นักวิชาการจากภายนอก
ผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง
นักวิจยั

4
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

3. มีการนํางานวิจยั
 จํานวนโครงการ
เชิงพฤติกรรม
วิจยั ที่ร่วมมือกับ
ศาสตร์ ไปใช้ แก้ ไข
หน่วยงานใน
ปั ญหาสังคมอย่าง
ระดับปฏิบตั ิ
เป็ นรูปธรรม

เป้าหมาย 4 ปี
 ร้ อยละ 20 ในปี แรก
และเพิ่มเป็ นร้ อยละ 30
ในปี สุดท้ าย

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

 โครงการสร้ างฐานความรู้ทาง
 มีระบบริหารจัดการ
ความรู้ด้านการวิจยั
เวปไซด์ เพื่อการเผยแพร่วิธี
วิทยา องค์ความรู้
 สร้ างกลุม่ งานวิจยั
เฉพาะทางที่มีศกั ยภาพ  โครงการสัมมนาประเด็นวิจยั
ประกอบด้ วย ด้ าน
ทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อ
ครอบครัว ด้ าน
กําหนดปั ญหาการวิจยั ร่วมกับ
พฤติกรรม ด้ าน
ผู้รับประโยชน์จากการวิจยั
สุขภาพ ด้ าน
 โครงการสร้ างชุดโครงการวิจยั
พฤติกรรมการทํางาน
ร่วมกับผู้ปฏิบตั ิในสาขาที่เป็ น
ด้ านครอบครัว และ
ส่วนประกอบของการวิจยั ทาง
การส่งเสริมเด็กผู้มี
พฤติกรรมศาสตร์
ความสามารถพิเศษ
และด้ านพฤติกรรมแนว
พุทธศาสนา และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงาน
4 ปี
 รองผู้อํานวยการฝ่ าย
วิจยั
 ดร.จรัล
 ดร.นําชัย
 ศิษย์เก่า
 วาสนา

1

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555)
( ดร.สุภาพร ธนะชานันท์ )
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้ เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
กลยุทธ์








มีโครงสร้ างองค์กรและระบบบริ หารที่เอื ้อต่อการเปลีย่ นแปลง
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ที่สามารถรองรับการเปลีย่ นแปลง
มีบคุ ลากรที่มศี กั ยภาพ ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลง
มีวฒ
ั นธรรมการอยูร่ ่วมกันแบบเอื ้ออาทร มีภมู ิค้ มุ กันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มีสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพ ใช้ ในการตัดสินใจและประเมินสถานการณ์เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
มีสภาพแวดล้ อมที่สง่ เสริ มคุณภาพชีวิตที่ดี
ปรับปรุงและจัดโครงสร้ างองค์กรและปรับระบบบริ หารงานของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
พัฒนาระบบฐานข้ อมูลและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทํางานให้ มีประสิทธิภาพ
สร้ างวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ให้ บคุ ลากรทุกสายงาน ร่วมมือกันทํางาน
พัฒนาระบบการบริ หารการเปลีย่ นแปลงและการบริ หารความเสีย่ ง
พัฒนาการจัดการความรู้ของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการบริ หารจัดการ
พัฒนาระบบการประหยัดพลังงาน และรณรงค์ให้ เกิดพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน และการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน
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แผนปฏิบัตกิ าร 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555)
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบบริ หารที่มีคณ
ุ ภาพโดยใช้ เครื่ องมือทางการบริ หารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

1. มีโครงสร้ างองค์กร
และระบบบริ หารที่เอื ้อ
ต่อการเปลี่ยนแปลง

 ระดับความสําเร็ จ
ของการปรับโครงสร้ าง
องค์กรและระบบบริหาร
ที่เอื ้อต่อการเปลีย่ น
แปลง

2–3–4–5

 ปรับปรุ ง
โครงสร้ างองค์กรและ
ระบบบริ หารงานของ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง

 โครงการปรับปรุงโครง
สร้ างองค์กรและระบบงานให้ มีความ
คล่องตัว มีประสิทธิภาพและมีธรร
มาภิบาล

4 ปี

 พัฒนาระบบ
การสื่อสารองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ

 โครงการพัฒนาระบบการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์

 รณรงค์ให้ เกิด
พฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงาน
และการใช้ ทรัพยากร
ร่วมกัน
 พัฒนาการ
จัดการความรู้ของ
สถาบัน ฯ

 โครงการรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานและส่งเสริ มการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

2. เป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ ที่สามารถรองรับ
การเปลีย่ นแปลง

 ระดับความสําเร็ จ
ของการเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ที่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

5–5–5-5

โครงการจัดการความรู้

ผู้รับผิดชอบ
 รองผู้อํานวยการฝ่ าย
บริหาร
 ดร.จรัล อุน่ ฐิ ติวฒ
ั น์
 ดร.ยุทธนา ไชยจูกลุ
 ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล

4 ปี
 รองผู้อํานวยการฝ่ าย
บริ หาร

3

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

3. มีบคุ ลากรที่มี
 ระดับคุณภาพของ
ศักยภาพความสามารถ แผนพัฒนาบุคลากรของ
ในการปรับตัวรองรับการ สถาบัน ฯ
เปลี่ยนแปลง

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

5–5–5-5

 สนับสนุนให้
บุคลากรทุกคนได้ รับ
การอบรมสัมมนา+
ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ

 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

4 ปี

 รองผู้อํานวยการฝ่ าย
บริหาร

4. มีวฒ
ั นธรรมการอยู่
ร่วมกันแบบเอื ้ออาทร
มีภมู ิค้ มุ กันโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

 ระดับความสําเร็ จ
ของโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

5–5–5-5

 สร้ างวัฒนธรรม
องค์กรและ
เอกลักษณ์ของ
สถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์

 โครงการเสริมสร้ าง
วัฒนธรรมองค์กรในการอยูร่ ่วมกัน
แบบเอื ้ออาทรและมีภมู ิค้ มุ กันตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

4 ปี

 รองผู้อํานวยการฝ่ าย
บริหาร

5. มีสารสนเทศที่มี
คุณภาพ ใช้ ในการ
ตัดสินใจและประเมิน
สถานการณ์เพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลง

 ระดับความสําเร็ จ
ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูล

5–5–5-5

 พัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการ
บริ หารจัดการและ
ปรับปรุ งระบบฐาน
ข้ อมูล

 โครงการพัฒนาระบบ
ข้ อมูลเพื่อการบริ หารให้ สามารถ
เชื่อมโยงฐานข้ อมูล
ต่าง ๆ ได้ อย่างทัว่ ถึง

4 ปี

 รองผู้อํานวยการฝ่ าย
บริหาร

80 – 85 -85 -85

 พัฒนาสภาพ
แวดล้ อมและชีวิต
ความเป็ นอยูข่ อง
บุคลากร

 โครงการพัฒนาสภาพ
แวดล้ อมเพื่อการทํางานที่เป็ น
สุขและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

4 ปี

 รองผู้อํานวยการฝ่ าย
บริหาร

6. มีสภาพแวดล้ อมที่
 ร้ อยละของความ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ที่ดี พึงพอใจด้ านสิง่ แวด
ล้ อมและชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องบุคลากร
สถาบัน ฯ

1

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555)
( ดร.สุภาพร ธนะชานันท์ )
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้ เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
กลยุทธ์








มีโครงสร้ างองค์กรและระบบบริ หารที่เอื ้อต่อการเปลีย่ นแปลง
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ที่สามารถรองรับการเปลีย่ นแปลง
มีบคุ ลากรที่มศี กั ยภาพ ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลง
มีวฒ
ั นธรรมการอยูร่ ่วมกันแบบเอื ้ออาทร มีภมู ิค้ มุ กันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มีสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพ ใช้ ในการตัดสินใจและประเมินสถานการณ์เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
มีสภาพแวดล้ อมที่สง่ เสริ มคุณภาพชีวิตที่ดี
ปรับปรุงและจัดโครงสร้ างองค์กรและปรับระบบบริ หารงานของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
พัฒนาระบบฐานข้ อมูลและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทํางานให้ มีประสิทธิภาพ
สร้ างวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ให้ บคุ ลากรทุกสายงาน ร่วมมือกันทํางาน
พัฒนาระบบการบริ หารการเปลีย่ นแปลงและการบริ หารความเสีย่ ง
พัฒนาการจัดการความรู้ของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการบริ หารจัดการ
พัฒนาระบบการประหยัดพลังงาน และรณรงค์ให้ เกิดพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน และการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน

2

แผนปฏิบัตกิ าร 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555)
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบบริ หารที่มีคณ
ุ ภาพโดยใช้ เครื่ องมือทางการบริ หารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

1. มีโครงสร้ างองค์กร
และระบบบริ หารที่เอื ้อ
ต่อการเปลี่ยนแปลง

 ระดับความสําเร็ จ
ของการปรับโครงสร้ าง
องค์กรและระบบบริหาร
ที่เอื ้อต่อการเปลีย่ น
แปลง

2–3–4–5

 ปรับปรุ ง
โครงสร้ างองค์กรและ
ระบบบริ หารงานของ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง

 โครงการปรับปรุงโครง
สร้ างองค์กรและระบบงานให้ มีความ
คล่องตัว มีประสิทธิภาพและมีธรร
มาภิบาล

4 ปี

 พัฒนาระบบ
การสื่อสารองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ

 โครงการพัฒนาระบบการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์

 รณรงค์ให้ เกิด
พฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงาน
และการใช้ ทรัพยากร
ร่วมกัน
 พัฒนาการ
จัดการความรู้ของ
สถาบัน ฯ

 โครงการรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานและส่งเสริ มการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน

2. เป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ ที่สามารถรองรับ
การเปลีย่ นแปลง

 ระดับความสําเร็ จ
ของการเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ที่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

5–5–5-5

โครงการจัดการความรู้

ผู้รับผิดชอบ
 รองผู้อํานวยการฝ่ าย
บริหาร
 ดร.จรัล อุน่ ฐิ ติวฒ
ั น์
 ดร.ยุทธนา ไชยจูกลุ
 ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล

4 ปี
 รองผู้อํานวยการฝ่ าย
บริ หาร

3

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

3. มีบคุ ลากรที่มี
 ระดับคุณภาพของ
ศักยภาพความสามารถ แผนพัฒนาบุคลากรของ
ในการปรับตัวรองรับการ สถาบัน ฯ
เปลี่ยนแปลง

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

5–5–5-5

 สนับสนุนให้
บุคลากรทุกคนได้ รับ
การอบรมสัมมนา+
ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ

 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

4 ปี

 รองผู้อํานวยการฝ่ าย
บริหาร

4. มีวฒ
ั นธรรมการอยู่
ร่วมกันแบบเอื ้ออาทร
มีภมู ิค้ มุ กันโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

 ระดับความสําเร็ จ
ของโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

5–5–5-5

 สร้ างวัฒนธรรม
องค์กรและ
เอกลักษณ์ของ
สถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์

 โครงการเสริมสร้ าง
วัฒนธรรมองค์กรในการอยูร่ ่วมกัน
แบบเอื ้ออาทรและมีภมู ิค้ มุ กันตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

4 ปี

 รองผู้อํานวยการฝ่ าย
บริหาร

5. มีสารสนเทศที่มี
คุณภาพ ใช้ ในการ
ตัดสินใจและประเมิน
สถานการณ์เพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลง

 ระดับความสําเร็ จ
ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูล

5–5–5-5

 พัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการ
บริ หารจัดการและ
ปรับปรุ งระบบฐาน
ข้ อมูล

 โครงการพัฒนาระบบ
ข้ อมูลเพื่อการบริ หารให้ สามารถ
เชื่อมโยงฐานข้ อมูล
ต่าง ๆ ได้ อย่างทัว่ ถึง

4 ปี

 รองผู้อํานวยการฝ่ าย
บริหาร

80 – 85 -85 -85

 พัฒนาสภาพ
แวดล้ อมและชีวิต
ความเป็ นอยูข่ อง
บุคลากร

 โครงการพัฒนาสภาพ
แวดล้ อมเพื่อการทํางานที่เป็ น
สุขและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

4 ปี

 รองผู้อํานวยการฝ่ าย
บริหาร

6. มีสภาพแวดล้ อมที่
 ร้ อยละของความ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ที่ดี พึงพอใจด้ านสิง่ แวด
ล้ อมและชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องบุคลากร
สถาบัน ฯ

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. สร้ างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริ การวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน
2. สืบสานและสร้ างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
1. บุคลากร นิสติ สามารถสืบค้ นฐานข้ อมูลด้ านผลงานวิจยั ปริ ญญานิพนธ์ เครื่ องมือวัด หลักสูตรการเรี ยนการสอน วารสารพฤติกรรมศาสตร์
จดหมายข่าว และภารกิจของสถาบัน ฯ ผ่านทางเว็ปไซด์
2. กํากับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ฯ ตามตัวบ่งชี ้ของ มศว ก.พ.ร. สกอ. และ สมศ. ให้ ได้ คะแนนในภาพรวมไม่ตํ่ากว่า 3.00
จาก 5.00 หรื อ ร้ อยละ 60
3. บุคลากร นิสติ และบุคคลผู้สนใจได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมของสถาบัน ฯ อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะ
4. เพือ่ สร้ างสัมพันธ์ชมุ ชนสังคมและการมีสว่ นร่วมของภาคนิสติ ภาคประชาชน ในการปฏิบตั ิราชการของสถาบัน ฯ
5. เพือ่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์






บริ หารจัดการระบบฐานข้ อมูลของสถาบัน ฯ ให้ เชื่อมโยงภารกิจทั ้งด้ านงานวิจยั การเรี ยนการสอน บริ การวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม
ที่ผ้ บู ริโภคฐานข้ อมูลสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง
จัดระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ฯ ให้ เป็ นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้
สร้ างกลไกและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิชาการ และการประชาสัมพันธ์งานของสถาบัน ฯ ให้ เข้ าถึงบุคลากร นิสติ
ศิษย์เก่า และประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
สร้ างกลไกให้ นิสติ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมของสถาบัน ฯ ตังแต่
้ ด้านหาความต้ องการจําเป็ น วางแผน ปฏิบตั ติ ามแผนและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ของสถาบัน ฯ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพือ่ ดํารงความเป็ นไทยให้ คงอยู่

แผนปฏิบัตกิ าร 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้ างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน
2. สืบสานและสร้ างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
1. ให้ บคุ ลากร นิสิต
สามารถสืบค้ น
ฐานข้ อมูลด้ าน
ผลงานวิจยั เครื่ องมือ
วัด การทําปริ ญญา
นิพนธ์วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์
และจดหมายข่าว
ผ่านทางเว็ปไซด์

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย 4 ปี

 มีฐานข้ อมูลครบ
ภารกิจทั ้ง 4 ด้ านที่
คณาจารย์และนิสติ
ของสถาบันสามารถ
นําไปใช้ ประโยชน์ได้
สะดวกและพึงพอใจ

 มีฐานข้ อมูลทั ้ง
4 ภารกิจ ที่ทนั สมัย
และข้ อมูลถูกต้ อง

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
มกราคม – ธันวาคม
1. โครงการพัฒนาฐานข้ อมูลด้ าน
 บริหารจัดการระบบ
2552
ผลงานวิจยั การเรี ยนการสอน และ
ฐานข้ อมูลของสถาบัน ฯ
บริ การวิชาการซึง่ ประกอบด้ วย
ให้ เชื่อมโยงภารกิจด้ าน
กิจกรรม
งานวิจยั การเรี ยนการสอน
1.1 จัดทําฐานข้ อมูลผลงานวิจยั
บริ การวิชาการ และทํานุบํารุง
ของคณาจารย์และนิสติ ที่สามารถ
ศิลปวัฒนธรรม ที่ผ้ บู ริ โภค
สืบค้ นผ่านเว็ป
ฐานข้ อมูลสามารถนําไปใช้
1.2 จัดทําฐานข้ อมูลเครื่ องมือวัด
ประโยชน์ได้ จริ ง
และคลัง ความรู้ตา่ ง ๆ ของ สถาบัน ฯ
ที่สามารถสืบค้ นผ่านเว็ป
1.3 พัฒนา E-Journal ทั ้งฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษที่
เผยแพร่ full paper ตั ้งแต่ฉบับ
ปี ที่1 – ปั จจุบนั
1.4 จัดทําคลังเก็บเอกสาร
จดหมาย ในฐานข้ อมูลอิเล็คทรอนิกส์
1.5 พัฒนาฐานข้ อมูล E – book
ของสถาบันฯ

ผู้รับผิดชอบ
 คณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการ
ความรู้ของสถาบัน ฯ
โดยมีรอง
ผู้อํานวยการฝ่ าย
จัดการความรู้ ฯ เป็ น
ประธาน

เป้าประสงค์
2. กํากับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของสถาบันตามตัว
บ่งชี ้ของ มศว ก.พ.ร.
สกอ. และ สมศ. ให้
ได้ คะแนนในภาพรวม
ไม่ตํ่ากว่า 3.00 จาก
5.00 หรื อ ร้ อยละ 60
หรื อ ระดับดี

3. ให้ บคุ ลากร นิสติ
และชุมชนเป้าหมาย
ได้ รับการพัฒนา
ได้ รับข้ อมูล ข่าวสาร
ความรู้จากผลงาน
และกิจกรรมของ
สถาบัน ฯ อย่าง
ต่อเนื่องเป็ นระยะ

ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย 4 ปี

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
1. ผลักดันให้ บคุ ลากรของสถาบัน ฯ
 ผลการประเมินได้
 บุคลากรและนิสติ มี  จัดระบบงานประกัน
 ตลอดช่วงวาระ
ปฏิบตั ิงานให้ ได้ ตามตัวชี ้วัดของระบบ 4 ปี
เป็ นที่ยอมรับของ มศว ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ อง คุณภาพการศึกษาของ
และหน่วยงาน
งานประกัน คุณภาพ
สถาบัน ฯ ให้ เป็ นไปตาม ประกันคุณภาพ
2. ช่วยสนับสนุนให้ ทีมงานดําเนินงาน
ตรวจสอบภายนอกใน พร้ อมให้ ความร่วม
แผน ที่มหาวิทยาลัย
ประกันคุณภาพของสถาบัน ฯ ให้
ภาพรวมอยู่ระดับดี
ปฏิบตั ิงานให้ ได้ ผลตาม ยอมรับได้
สําเร็ จตามกําหนดเวลา
 บุคลากรและนิสติ ทุก ตัวชี ้วัดด้ วยคะแนนใน
3. จัดทําคูม่ ือประกันคุณภาพฉบับย่อ
ภาพรวมของสถาบัน ฯ
คนได้ รับความรู้และ
เพื่อให้ ความรู้แก่บคุ ลากรและนิสติ
ที่กําหนด
คูม่ ือประกันคุณภาพ
4. กิจกรรมประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้
ฉบับย่อ
และสร้ างความเข้ าใจ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของงานประกันคุณภาพ
- มีสื่อสิง่ พิมพ์ทกุ
 มีจดหมายข่าว
 สร้ างกลไกและเผยแพร่ 1. จัดตั ้งคณะทํางานด้ านการ
 พ.ศ. 2552 ประเภทเผยแพร่ ตาม
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน 2555
เผยแพร่ทกุ เทอม
ข้ อมูลข่าวสาร ผลงาน
ของสถาบัน ฯ
วิชาการ และการประชา
 วารสารพฤติกรรม กําหนดเวลาทุกฉบับ
- มีโครงการวิชาการที่ สัมพันธ์งานของสถาบัน ฯ 2. ดําเนินการจัดทําข่าว วารสาร
ศาสตร์ ทังฉบั
้ บภาษ
พฤติกรรมศาสตร์ และภาพกิจกรรม
ไทย และภาษา อังกฤษ เกิดจากความร่วมมือ  สร้ างเอกลักษณ์ของ
สําคัญผ่านเว็ปและสื่อสิ่งพิมพ์
กับนิสติ อาจารย์
ทุกปี
สถาบัน จากจุดเด่นด้ าน
3. มีโครงการบริการวิชาการสังคมที่
บุคลากร และประชาชน ผลิตผลงานวิจยั นําไปสู่
 มีภาพกิจกรรม
้ านการ
การบูรณาการ งานบริการ บูรณาการครบทุกภารกิจทังด้
สําคัญเผยแพร่ผา่ นเว็ป กลุม่ เป้าหมาย
วิชาการสังคม การเรี ยนการ วิจยั การเรี ยนการสอน และ
และบอร์ ดของสถาบัน ฯ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
สอนและศิลปวัฒนธรรม
 มีผ้ สู นใจเข้ าอบรม
ไทย
ตามโครงการบริ การ
วิชาการของสถาบัน ฯ
ตามจํานวนที่กําหนดที่
ได้ ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
 คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพของสถาบัน ฯ

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ ายจัดการ
ดร.พรรณี
ดร.ยุทธนา

เป้ าประสงค์
4. เพื่อสร้างสัมพันธ์
ชุมชน สังคม และการ
มีส่วนร่ วมของภาค
นิสิต ภาคประชาชน
ในการปฏิบตั ิราชการ
ของสถาบัน ฯ

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย 4 ปี
- นิสิตและประชาชน
 นิสิตให้ความ
เข้ามามีส่วนร่ วมใน
สนใจร่ วมมือกับ
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ กิจกรรม / โครงการเพื่อ
พัฒนาและบริ การสังคม
กับชุมชนบริ การ
วิชาการสู่ สงั คมต่าง ๆ ที่ ทุกโครงการของ
สถาบัน ฯ
สถาบัน ฯ จัดขึ้น
 นิสิตได้รับการ
อบรมพัฒนาความรู ้ตาม
ความต้องการของนิสิต
5. ทํานุบาํ รุ งศิลป
 มีบุคลากรและนิสิต - บุคลากรและนิสิตเข้า
วัฒนธรรมไทยเพื่อ
ร่ วมกิจกรรมทํานุบาํ รุ ง
ของสถาบัน เข้าร่ วม
ดํารงความเป็ นไทยให้ กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ ศิลปวัฒนธรรมทุก
คงอยู่
โครงการ
จัดขึ้น

กลยุทธ์
 สร้างกลไกให้นิสิตมี
ส่ วนร่ วมบริ การสังคมให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและคุณภาพ
ชีวติ ของสังคม

 ให้บุคลากรและนิสิตมี
ส่ วนร่ วมในงาน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อดํารง
ความเป็ นไทยให้คงอยู่ ให้เกิด
คุณค่าทั้งภายในและภายนอก
สถาบันฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูร้ ับผิดชอบ
1. จัดตั้งคณะกรรมการนิสิต
 มิถุนายน 2552  รองผูอ้ าํ นวยการ
2. ประสานงานกับนิสิตในการจัด
ถึง พฤษภาคม 2555 ฝ่ ายจัดการความรู ้ ฯ
กิจกรรม เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพ
 วนิดา
นิสิตตามความต้องการของนิสิตและ
 อัจฉรา
คณาจารย์เพื่อประโยชน์ต่อนิสิต
และชุมชนสังคม
3. มีกิจกรรมโครงการบริ การวิชาการ
สู่ สงั คมด้วยความร่ วมมือของ
บุคลากรและนิสิต
1. ดําเนินกิจกรรมตามโอกาสวัน
 เป็ นระยะตาม
สําคัญของประเทศและของสถาบัน แผนการดําเนินงาน
2. เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อการทํานุบาํ รุ ง ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
3. ดําเนินโครงการปราชญ์ผทู ้ รงศีล
และเสริ มวิถีชีวติ ที่ดีงามของบุคลากร
และนิสิต
4. จัดทํา CD มารยาทไทย, CD พระ
ปริ ตเฉลิมพระเกียรติ (โพชชวงช์)
เพื่อเผยแพร่ สู่ ประชาชน

 รองผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายจัดการความรู ้ ฯ
 ผศ.วิลาสลักษณ์
 ดร.พรรณี
 ดร.สุ ภาพร
 อัจฉรา

