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สรุปผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในปี 2555
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2554-เดือนกันยายน 2555)

-------------------------------------------------สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติประจําปี ทุก 6 เดือน และ ทุก 12 เดือน ซึ่งในปีที่ผา่ นมา
(ประจําปี 2555) มีการสรุปผลตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2555 ดังต่อไปนี้
1. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี 2555 ตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ให้มีคุณภาพ มีผลการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
1.1 ตัวชี้วัด: แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 มีทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด มีการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด บรรลุตามตัวชี้วัด 23 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.46
สําหรับในปี 2556 มีตัวชี้วัด 19 ตัวชี้วัด
1.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 มีทั้งหมด 31
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินโครงการทั้งหมด 34 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุ
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 31 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 91.18 สําหรับใน
ปี 2556 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 26 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี 2555 ตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยทางพฤติ กรรมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิ ศในระดับสากล มี ผลการ
ดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
2.1 ตัวชี้วัด: แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 มีทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด มีการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด บรรลุตามตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 สําหรับ
ในปี 2556 มีตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด
2.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 มีทั้งหมด 9
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินโครงการทั้งหมด 9 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุ
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 9 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 สําหรับในปี
2556 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 9 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี 2555 ตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีผลการดําเนินงาน
ดังต่อไปนี้
3.1 ตัวชี้วัด: แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 มีทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด มีการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด บรรลุตามตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 สําหรับ
ในปี 2556 มีตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด
3.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 มีทั้งหมด 5
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินโครงการทั้งหมด 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุ
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ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 สําหรับในปี
2556 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 8 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
4. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี 2555 ตามประเด็ น
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การวิ จั ยและวิ ถี ชี วิ ตการพั ฒนาทางด้ านวั ฒนธรรมและศิ ลปะเพื่ อการกํ าหนด
เป้าหมายหลักการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีผลการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
4.1 ตัวชี้วัด: แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 มีทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด มีการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด บรรลุตามตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 สําหรับ
ในปี 2556 มีตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด
4.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 มีทั้งหมด 7
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินโครงการทั้งหมด 7 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุ
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 7 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 สําหรับในปี
2556 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 7 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี 2555 ตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พั ฒนาระบบบริ หารที่มี คุณภาพโดยใช้ เครื่ องมื อทางการบริ หารและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
มีผลการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
5.1 ตัวชี้วัด: แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 มีทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด มีการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด บรรลุตามตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
สําหรับในปี 2556 มีตัวชี้วัด 24 ตัวชี้วัด
5.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 มีทั้งหมด 13
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินโครงการทั้งหมด 13 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุ
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 13 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 สําหรับในปี
2556 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 18 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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สรุปผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ 2555
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1
สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
สร้างงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
พัฒนางานบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4
การวิจัยและวิถีชีวิตการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และการกําหนดเป้าหมายหลักการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
รวม

จํานวน
กิจกรรม/
โครงการ

บรรลุ
เป้าหมาย

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ไม่
ประเมิน

34

31

3

-

8

8

-

-

5

5

-

-

7

7

-

-

13

13

-

-

67

64

3

-

บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ร้อยละ 95.50

ในปีงบประมาณ 2555 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย มีจาํ นวน 3 ตัวชี้วัด ดังต่อไป
1. โครงการพัฒนาการบริหารหลักสูตรเน้นวิจัย (แผนงานพัฒนาหลักสูตร)
เนื่องจากไม่มกี ารดําเนินโครงการ
2. อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการเพื่อเข้าสูต่ ําแหน่งทางวิชาการ (เป้าหมาย: จํานวนอาจารย์ที่เลื่อน
ตําแหน่งทางเป้าหมาย 10%)
ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสต์ จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อ
ส่งเสริมการทําผลงานวิชาการ เพื่อกระตุ้นและสร้างความรู้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการจํานวน 8 ท่าน ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด แต่ อาจารย์กําลังอยู่ใน
กระบวนการดําเนินการจัดทําการขอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 2 ท่าน
3. โครงการพัฒนาระบบการให้คาํ ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมีคุณภาพ (ผลการประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่สอนอยู่ในระดับดี)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย และที่ประชุมฝ่ายวิจัย ครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ในรูปแบบลักษณะให้อาจารย์แนะนําให้คําปรึกษาโดยมี 2 รูปแบบ
คือ 1) แบบธรรมชาติ โดยกรอกแบบฟอร์ม 2) แบบจัดการโดยนิสิต ซึ่งนิสิตจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่โครงการ ขั้นตอนการดําเนินงานโดยให้นิสิตจัดสรรเวลาและจัดตั้งทีมงานนิสิตขึ้น เพื่อบริการให้
คําปรึกษา ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด เนื่องจากไม่มีกาประเมินผล
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ปัญหา-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ-แนวทางการแก้ไข
สรําหรับแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2555
ปัญหา-อุปสรรค
แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 ประกอบด้วยตัวชี้วัดของแผนนั้นบางตัวชี้วัดไม่ชัดเจน และ
ไม่สอดคล้องกับการนําไปปฏิบัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ดังนั้น จึงส่งผลต่อการประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. ตัวชี้วัดบางตัวกําหนดไม่ชัดเจน และคลุมเครือ สับสนว่าตัวชี้วัดของแผน กับ
ตัวชี้วัดของโครงการ เป็นตัวเดียวกันหรือไม่ ทําให้การสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน
ต้องมีความตีความ
2. การกําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดสูงเกินไป
3. เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการกําหนดตัวชี้วัดของโครงการ ไม่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดในแผนฯ ดังนั้นจึงส่งผลต่อการประเมินผล
4. การกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการมีจํานวนมากเกิน
ความจําเป็น ทําให้บางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอาจดําเนินจัดทําไม่ทัน ทําให้ต้องรีบเร่ง ส่งผล
ให้การดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุผลตามที่กําหนด หรือบางแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมอาจจะไม่ได้ดําเนินการ
ข้อเสนอแนะ-แนวทางการแก้ไข
1. ทบทวน/ปรับแก้ไขตัวชี้วัด จากการวิเคราะห์ผลการสรุปผลบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ
ในปีที่ผ่านมา ให้มีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
2. การกําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด วิเคราะห์จากผลการประเมินแผนงาน/โครงการ/
กิ จ กรรม ในปี ที่ ผ่ า นาก และศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการบรรลุ เ ป้ า หมายของแต่ ล ะแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
3. การมีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดทําแผนของหน่วยงาน โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนควรจะเป็นบุคลากรทั้งหน่วยงาน และควรจะเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
ต่างๆ ในแผนปฏิบตั ิการนั้น
4. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือ ให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
จัดทําแผนของหน่วยงานและมอบหมายหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน และครอบคลุมไปถึงการ
ดําเนินการตามกระบวนการ PDCA และสรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้
5. จั ด ประชุ ม /แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ / ให้ ค วามรู้ / จั ด ทํ า คู่ มื อ เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า แผน
รายละเอียดของการกําหนดเป้าหมายในตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดทําแผนฯ ที่ถูกต้อง และถ่ายทอดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่
ในแผนฯ ลงไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อประโยชน์ในการประเมินผล
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ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2556
(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
ด้วยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีโครงการจัดทํา“การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2555 – 13
พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่
1.
เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ปี สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
2. เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Plan) 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
3. เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ฝ่ายต่างๆ ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
4. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2556
5. เพื่อจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)
กิจกรรมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
1. ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic
Plan) ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ประกอบด้วย กําหนด/ทบทวน
วิ สั ยทั ศน์ (Vision) พั นธกิ จ (Mission) ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ (Strategic Issues) แผนปฏิ บั ติ การ
ยุทธศาสตร์หลัก 4 ปี(Super Strategic Plan-SSAP) และนโยบายและทิศทางการพัฒนาสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ (Policy and Direction of The Behavioral Science Research Institute)
2. ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) โดยคณาจารย์ บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศิษย์เก่า จํานวน 36 ท่าน
3. จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก 4 ปี (Super Strategic Plan-SSAP)
แต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (Action Plan) แต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
5. ประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (Action Plan)
6. จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)
7. สรุป/ประเมินผลเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2557
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมในโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
และแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
---------------------------------------------------ฝ่ายนโยบายและแผนได้ดําเนินโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว
ได้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (Strategic Plan) (พ.ศ. 2556 - 2559) และแผนปฏิบัติการประจําปี
2556 ได้สรุปและประเมินผลของแต่ละกิจกรรมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 4 ปี
(พ.ศ. 2556-2559) ประกอบด้วย กําหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก 4 ปี (Super Strategic Plan-SSAP)
และนโยบายและทิศทางการพัฒนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (Policy and Direction of The
Behavioral Science Research Institute) ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องสารสนเทศมี
ผู้บริหารของสถาบันฯ เข้าร่วมระดมสมอง ดังเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) โดยคณาจารย์ บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี จํานวน 30
คน ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 ประกอบไปด้วย
อาจารย์
จํานวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.80
บุคลากร
จํานวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.10
ผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.10
ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ความพึงพอใจในการ
ประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ อยู่ใน
ระดับพึงพอใจค่อนข้างมาก
กิจกรรมที่ 3 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก 4 ปี (Super Strategic
Plan-SSAP) และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (Action Plan) ของแต่ละฝ่าย ประกอบไป
ด้ว ย ฝ่ า ยบริ หาร ฝ่ า ยวิ ช าการ ฝ่ า ยวิจัย ฝ่ า ยกิจ การนิ สิต ฝ่า ยกิ จ การพิ เ ศษ และฝ่ า ยประกั น
คุณภาพการศึกษา โดยการประชุมกลุ่มย่อย
กิจกรรมที่ 4 โครงการประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (Action Plan) โดย
คณาจารย์ บุคลากร ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. 2555 ณ เดอะ รีเจ้นท์ ชาเล่ต์ รีเจ้นท์ บีช ชะอํา
จังหวัดเพชรบุ รี มีผู้ เข้ า ร่ ว มประชาพิ จ ารณ์ แ ผนยุท ธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) และ
แผนปฏิบ ัต ิก ารประจํ า ปี 2556 ของสถาบัน วิจ ัย พฤติก รรมศาสตร์ จํ า นวน 27 คน ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 25 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 ประกอบด้วย
อาจารย์
จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00
บุคลากร
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00
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ผลการประเมินความพึงพอใจใรภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยนเท่ากับ 4.42 ความพึงพอใจในการ
ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) และแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 ของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)
และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (Action Plan) และได้ดําเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของแผนฯ โดยมีคณะกรรมการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนและงบประมาณกับแผนยุทธ์ศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามคําสั่งสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ที่ 49/2555 ลงวันที่ 6
ธันวาคม 2555 ได้ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 กับแผนปฏิบัติการ (Action
Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
และดําเนินทําจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประจําปี 2556-2559
สําหรับการติดตามผลการดําเนินงานในแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 ครั้งที่ 1 ในรอบ 6
เดือน จากการประชุม Staff ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 มีการประชุมเพื่อ
พิจารณา การติดตามผลการปฏิบัติงานในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายเงินรายได้
ประจําปี 2556 และสรุปผลการดําเนินงาน
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1. ผลการปฏิ บั ติ ง านและงบประมาณตามปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี 2556 รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยใน
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจ ผลิตผลงานวิจัย และรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงนโยบายสาธารณะและประชาชนทั่วไป
พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติและสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 7 ตัวชี้วัด และ 9
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตาราง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

1. เพิ่มปริมาณ
และคุณภาพ
ของผลงานวิจัย
ทางพฤติกรรม
ศาสตร์

1. ร้อยละของ
อาจารย์/
นักวิจัยที่ได้รับ
ทุนวิจัย

1. ร้อยละ 50
ของจํานวน
อาจารย์/นักวิจัย
ทั้งหมดที่ได้รับทุน
วิจัยต่อปี
และทุนวิจัยเฉลี่ย
มากกว่า
75,000.- บาท
ต่อคน ต่อปี ทั้ง
ทุนภายในและทุน
ภายนอก

1. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มี
อาจารย์ /นั กวิ จั ยที่ ได้ รั บทุ นวิ จั ย
มากกว่าร้อยละ 50 และมีทุนวิจัยเฉลี่ย
มากกว่า 75,000 บาทต่อคน/ปี ทั้ง
ทุนภายในและภายนอก
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. มีอาจารย์และนักวิจัยได้ร่วม
ดําเนินโครงการวิจัยทั้งสิ้น 10 ท่าน
(อาจารย์และนักวิจัยรวมทั้งสิ้น 16
คน)
2. ทุนวิจัยรวมทั้งสิ้นเท่ากับ
8,219,000 บาท เฉลี่ยเท่ากับ
513,687.50 บาท/คน/ปี มากกว่า
75,000.- บาท ต่อคนต่อปี ทั้งทุน
ภายในและทุนภายนอก

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่
บรรลุ



ผลการดําเนินงาน
แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

1. กิจกรรมการพัฒนาโจทย์วิจัยที่ถูกหลักระเบียบวิธีวิจัยของอาจารย์
นักวิ จัยบุ คลากรและนิ สิ ตเพื่ อการขอทุ นจากหน่ วยงานทั้ งภายในและ
ภายนอกได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัวและยาเสพ
ติด และด้านการวิจัยสถาบันฯ
สถาบั น ได้ จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาโจทย์ วิ จั ย 2 ครั้ ง ซึ่ ง มี
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จํานวน 17 เรื่อง และไม่ได้รับทุน
จํานวน 2 เรื่อง โดยโครงการวิจัยที่ได้รับทุนรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการวิจัยด้านสุขภาพ: สถาบันได้ดําเนินการขอทุนวิจัย
โครงการวิ จั ยมุ่ งเป้ าด้ านสุ ขภาพ และชี วเวชศาสตร์ ประจํ าปี 2556
เสนอต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (1,500,000 บาท) ชุด
โครงการที่เสนอขอทุน ชุดโครงการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อ
สังคมผู้สูงอายุ ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพื่อ
การดูแลและป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล ในผู้สูงอายุ
(Community model of preventing and care for depressive
disorder of ageing population living in community) (รศ.ดร.ดุษฎี
โยเหลา, ผศ ประทีป จินงี่ อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ และ อ.ดร.จารุวรรณ
สกุลคู)
2. โครงการวิจัยด้านสุขภาพ: เรื่อง ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เน้นผู้รับบริการเป็น ศูนย์กลางที่มีต่อพฤติกรรม
การดู แ ลของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒที่ มี ภ าวะอ้ ว น
(144,000 บาท) ระหว่าง พ.ค.55-เม.ย.56 (รศ.ดร.อังศินันท์ อินทร
กําแหง)
3. โครงการวิจัยด้านยาเสพติด: ดําเนินโครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านการลดอัตรายจากการใช้ยาเสพติด โดยได้รับทุนสนับสนุน

5,000

[11]
ตาราง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่
บรรลุ

ผลการดําเนินงาน
แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

โครงการวิจัยจาก ปปส. (500,000 บาท) และได้ดําเนินโครงการ โดย
กําหนดผู้ประสานงานในพื้นที่ที่จะลงเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพทั้ง 3 พื้นที่
เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2556 (รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา)
4. โครงการวิจัยด้านครอบครัว: สถาบันฯ ได้ดําเนินโครงการวิจัย
“โครงการศึกษาและประเมินผลการดําเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กและ
ค้นหาโครงการต้นแบบ” (3,000,000 บาท) ตามรายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 (รศ.ดร.ดุษฎี โย
เหลา, อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิสภ, อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, อ.ปิยรัฐ
ธรรมพิทักษ์ และ น.ส. อุษา ศรีจินดารัตน์ )
5. โครงการวิจัยด้านครอบครัว: โครงการศึกษารูปแบบพื้นที่ใช้
สอยภายในบ้ า นพั ก อาศั ย ที่ ช่ ว ยลดความขั ด แย้ ง ในครอบครั ว และ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ระหว่ า ง พ.ค. 2556-เม.ย. 2557
( 2 0 0 , 0 0 0 บ า ท ) ( ร ศ . ด ร . ดุ ษ ฎี โ ย เ ห ล า , อ . ด ร . ฐ า ศุ ก ร์
จันประเสริฐ, และ อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์)
6. งานวิจัยสถาบันฯ: สถาบันฯ ได้ดําเนินการเสนอโครงการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้านการจัดการเรียนการสอนบนฐาน
ทฤษฎีปัญญาสังคมผ่านสื่อวิดีทัศน์ของ Thai PBS และดําเนินการขอทุน
สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 (300,000 บาท) (ผศ. ประทีป จินงี่ และ น.ส. อุษา ศรีจินดา
รัตน์)
7. ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคนเก่งให้คง
อยู่ในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (45,000 บาท)
ระหว่าง พ.ค.55-เม.ย.56 (อ.ดร.ศรันย์ พิมพ์ทอง)

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)
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ตาราง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่
บรรลุ

ผลการดําเนินงาน
แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

8. การศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอิทธิพลของสื่อมวลชนที่
มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร (100,000 บาท) ระหว่ า ง ส.ค. 55–ก.ค. 56
(อ.ดร.วิ ชุ ด า กิ จ ธรธรรม, รศ.ดร.อรพิ น ท์ ชู ช ม ที่ ป รึ ก ษา และ
อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู)
9. การวิ เคราะห์ เชิ งสาเหตุ แบบพหุ ระดั บด้ านจิ ตสั งคมและ
พฤติกรรมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มีผลต่อความสําเร็จในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคอ้วน (150,000 บาท) ระหว่าง
ส.ค.55-ก.ค.56 (รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง)
10. การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด้วยการสังเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา (300,000 บาท)
ระหว่าง ธ.ค.55-พ.ย.56 (รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง)
11.การประเมินผลจากการชมภาพยนต์เพื่อสร้างบรรดาใจของ
นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ระหว่ าง มิ .ย.-ธ.ค.
2556 (230,000 บาท) (รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา)
12.การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยมและ
วั ฒ นธรรมไทยของชุ ม ชนหนอกหมากฝ้ า ยอย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยการ
สังเคราะห์งานวิจัย (60,000 บาท) ระหว่าง ก.ค. 56–มิ.ย. 2557 (อ.
ดร.วิชุดา กิจธรธรรม)
13.การเตรียมความพร้อมสู่การทํางานอาสาและการพัฒ นา
รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการจั ด การสุ ข ภาวะตนเองที่
เกี่ยวข้องกับการทํางานอาสาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย(150,000
บาท) ระหว่าง ส.ค.5ส65-ก.ค. 57 (รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง)

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)
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ตาราง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2. จํานวน
ผลงานวิจัยที่
นําไปใช้
ประโยชน์

เป้าหมาย

2. ผลงานวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย 3
เรื่อง

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

2. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มี
ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์
จํานวน 2 เรื่อง

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่
บรรลุ



ผลการดําเนินงาน
แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

14.รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพัน
ในงานของครู (150,000 บาท) ระหว่าง ส.ค.5ส65-ก.ค. 57 (รศ.
ดร.อรพินทร์ ชูชม และ อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู)
15. โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคม
อาเซียน: สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร อํานวยการและวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ (1,270,000) 26 ส.ค. 56 - 1 ก.ย. 56 (อ.
ดร.วิชุดา กิจธรธรรม)
16. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกําลังคนคุณภาพเพื่อ
ความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (105,000 บาท) 1 ม.ค.-30 ส.ค.
2556 (รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง,อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิสภ)
17. โครงการวิจัยเรื่อง “ปฏิบัติงานวิชาการโครงการสร้างชุด
ความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จาก
ประสบการณ์ความสําเร็จ ของโรงเรียนไทย” (400,000) 1 ส.ค. 5631 ก.ค. 57 (รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา รศ ลัดดาวัลย์ เกษทเนตร ดร.
ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง และนักวิจัยผู้ช่วย 3 คน)
2. กิจกรรมติดตามการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน 30,000
ที่เกี่ยวข้อง
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ครั้งที่ 1/56 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2556 กําลังดําเนินการติดตามการนําผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัจจุบันมีงานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับด้านจิตสังคมและ
พฤติกรรมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคอ้วน (รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์
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ตาราง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์

2. มีทีมงานวิจัยที่
มีประสิทธิผล ใน
ด้านต่างๆ เช่น
ครอบครัว
พฤติกรรมการ
ทํางานพฤติกรรม
สุขภาพ การวิจัย
สถาบัน วิจัย
นโยบายสาธารณะ
ฯลฯ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่
บรรลุ

3.ร้อยละของ
อาจารย์/
นักวิจัยทํางาน
วิจัยเป็นทีม

3. ร้อยละ 50
ของจํานวน
อาจารย์และ
นักวิจัยทั้งหมด

3. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มี
อาจารย์และนักวิจัยที่ทํางานวิจัยเป็นทีม
ทุกโครงการทั้งหมด 16 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด
สําหรับอาจารย์และนักวิจัยที่ทํางานวิจัย
คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของอาจารย์
และนักวิจัยทั้งหมด (อาจารย์และ
นักวิจัยรวมทั้งสิ้น 16 คน)



4. ร้อยละของ
รายงานการวิจัย
หรือบทความ
วิจัยที่ทําสําเร็จ
ภายในเวลาที่
กําหนด

4.ร้อยละ 100ของ
รายงานการวิจัย
หรือบทความวิจัยที่
ทําสําเร็จภายใน
เวลาที่กําหนด

4 . ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 6
สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ มี
อาจารย์และนักวิจัยได้รับการสนับสนุน
ทุนโครงการวิจัยทั้งภายในและภายใน
ทั้ ง สิ้ น 5 เ รื่ อ ง แ ล ะ ไ ด้ ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าไปแล้ว4 เรื่องและกําลัง
จะหมดกําหนดเวลาในสิ้นปีงบประมาณ



ผลการดําเนินงาน
แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

อินทรกําแห) จากกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฏ ณ วันที่
5 กันยายน 2556
2. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เน้น
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางที่มีต่อพฤติกรรมดูแลตนเองของนิสิตที่มีภาวะ
อ้วน (รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง) จากกองเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฏ ณ วันที่ 5 กันยายน 56
3. กิจกรรมจัดตั้งทีมวิจัยและประชุมทีมวิจัย เพื่อดําเนิน การวิจัย
30,000
ร่วมกับผู้รับประโยชน์จากการวิจัยด้านต่าง ๆ และติดตามผล
ดําเนินการวิจยั เป็นทีม
สถาบันฯ มีคณะกรรมการทํ างานกลุ่มงานวิ จัย 7 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มงานวิจัยครอบครัวและยาเสพติด กลุ่มงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มงานวิจัยพฤติกรรมการทํางาน กลุ่มงานวิจัยพฤติ กรรมแนวพุทธ
ศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มงานวิจัยการจัดการความขัดแย้ง และ
กลุ่ ม งานวิ จั ย สถาบั น ตามคํ า สั่ ง สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ที่
36/2555 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะทํ างานกลุ่ มงานวิ จั ย ลงเมื่ อวั นที่ 14
กันยายน 2555 โดยมีอาจารย์และนักวิจัยได้ร่วมดําเนินโครงการวิจัย
ทั้งสิ้น 10 ท่าน
4. กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการทําวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย 8,000
เพื่อสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยขอทุนอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายวิจัยได้ดําเนินการติดตามผลการดําเนินโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนสนับสนุน ประจําปี 2555 และ 2556 ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
สํ าหรั บประจํ าปี งบประมาณ 2556 มี จํ านวน โครงการวิ จั ย 5
เรื่อง ดังต่อไปนี้
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ตาราง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

2 5 5 6 จํ า น ว น 4 เ รื่ อ ง แ ล ะ
ดํ า เนิ น การส่ ง รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์
เสร็จภายในเวลาที่กําหนดแล้ว 1 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายงานการ
ที่ทําสําเร็จภายในเวลาที่กําหนด

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่
บรรลุ

ผลการดําเนินงาน
แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

1. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เน้นผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลางที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒที่มีภาวะอ้วน (พ.ค.55-เม.ย.56) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมษายน 2556
2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยการสังเคราะห์
อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา (ธ.ค. 55-พ.ย. 56)
3. การศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อ
พฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร (ส.ค.55-ก.ค. 56) รายงานความก้าวหน้า ม.ค. 56
4. การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับด้านจิตสังคมและพฤติกรรม
ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มีผลต่อความสําเร็จในการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมเสี่ ย งในกลุ่ ม โรคอ้ ว น (ส.ค.55-ก.ค. 56) รายงาน
ความก้าวหน้า ม.ค. 56
5. การสังเคราะห์การวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิต
และสั งคมที่ เกี่ ยวข้ องกั บคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ สู งอายุ (กค. 2555-มิ ย.
2556) รายงานความก้าวหน้า ก.พ. 2556
5. สนับสนุนนิสิตช่วยทีมงานวิจัย(RA)
30,000
ที่ประชุมในรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ร่วมพิจารณาถึงความจําเป็น
และให้จัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในส่วนบริหารการวิจัยไม่
เกิน5%ของเงินสนับสนุนทุนวิจัย และได้ดําเนินการสํารวจความ
ต้องการนิสิตช่วยงานวิจัยไปยังคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ และ
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน ครั้งที่ 3/2556 เมือ่ วันที่ 15
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ตาราง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์

3 มีระบบการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงได้ทั้งใน
ระดับชุมชน
สังคม และสากล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

5. จํานวน
บทความวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสาร
SCOPUS
/Pubmed/ISI
และสากล

5. ผลงานวิจัย
ทั้งหมดที่ได้รับ
การตีพิมพ์วารสาร
อย่างน้อย 1
บทความ

6. จํานวน
บทความทั่วไป
หรือเอกสาร
เผยแพร่สําหรับ
ประชาชนทั่วไป
ที่มาจากการ
เรียบเรียง
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์
ผลงานวิจัยทาง
พฤติกรรม
ศาสตร์

6. บทความทั่วไป
หรือเอกสาร
เผยแพร่สู่
ประชาชนทั่วไป
จํานวน 1 บท

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่
บรรลุ

5. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มี

จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร SCOPUS
/Pubmed/ISI และสากล จํานวน 3
เรื่อง ได้แก่
1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างทักษะชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยง
ของนิสิต/นักศึกษา (Asian Social
Science Vol. 9 No. 1
P. 1-7) SCOPUS
2. Effects of the Comprehensive
Cardiac Rehabilitation Program on
Psychological Factors and Quality
of Life among Coronary Heart
Disease Patients. (Global journal of
health science Volume 5, Issue 2,
March 2013, Pages 145-152)
ฐานข้อมูล SCOPUS
- Effects of the Comprehensive
Cardiac Rehabilitation Program
on Psychological Factors and
Quality of Life among Coronary

ผลการดําเนินงาน
แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

พฤษภาคม 2556 ให้ถั่วเฉลี่ยจ่ายงบประมาณสนับสนุนนิสติ ช่วยทีม
งานวิจัย (RA) กับนิสิตช่วยงาน (TA) โดยเบิกจ่ายตามความจําเป็น
6. สนับสนุนทุนตีพิมพ์ในวารสารฐาน SCOPUS/ Pubmed/ISI
20,000
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีการประกาศสมัครทุน
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปี 2555
และประกาศสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนทาง
วิชาการแก่บุคลากรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
- รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง ได้รับทุนสนับสนุนทุนสนับสนุน
ตีพิมพ์ผงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2556
เรื่อง Effects of the Comprehensive Cardiac Rehabilitation
Program on Psychological Factors and Quality of Life among
Coronary Heart Disease Patients ในฐานข้อมูล SCOPUS (Global
journal of health science Volume 5, Issue 2, March 2013,
Pages 145-152)
- รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง ได้รับทุนสนับสนุนทุนสนับสนุน
ตีพิมพ์ผงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2555
เรื่อง 3-Self Behavioral Modification Programs Base on the
PROMISE Model for Clients at Metabolic Risk. ในฐานข้อมูล
SCOPUS (Global journal of health science Volume 4, Issue
No. 1; January 2012, P.204-210)
- อ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ขอรับอนุมัติทุนสนับสนุน ตีพิมพ์ผ
งานวิ จั ยในวารสารระดั บนานาชาติ ประจํ าปี 2555 เรื่ อง โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างทักษะชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต/
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ตาราง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่
บรรลุ

Heart Disease Patients ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS (Global
journal of health science Volume
5, Issue 2, March 2013, Pages
145-152)
6. ในปีงบประมาณ 2556

สถาบันวิจัยมีบทความ/เอกสารที่
เผยแพร่สําหรับประชาชนที่ได้มาจาก
การเรียบเรียงวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
จํานวน 5 เรื่อง ได้แก่
1. แนวทางการปรับพฤติกรรม
สุขภาพด้วยตนเองเพื่อป้องกันโรคอ้วน
อ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง
2. แผ่นพับบทความ เรื่อง“ลอย
กระทง: สาเหตุและการแก้ไขพฤติกรรม
เสี่ ย งของวั ย รุ่ น ในวั น ลอยกระทง”
(พฤศจิกายน 2555)
3. แผ่นพับบทความเรื่อง “วันปี
ใหม่: สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนจากพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น”
(เดือนมกราคม 2556)
4. แผ่นพับบทความ เรื่อง “ความ

ผลการดําเนินงาน
แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

นักศึกษา โดยตีพิมพ์ในวารสาร Asian Socail Science ปีที่ 9 ฉบับที่
1 หน้าที่1-7 เดือนมกราคม 56 (ทุนสนับสนุนจาก มศว)

7. สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ในต่างประเทศ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
นําเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศ Greece
เมือง Athens เรื่อง Establishing a System of Standards for
the Training Process of New Thai Government Officials
during the Work Trial Period ในการจัดการประชุม 7th
Annual International Conference on Sociology, 6-9 May
2013, Athens, Greece.
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม ขอรับทุนสนับสนุนการ
นําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2556
เรื่อง Development of Self-Immunity Scale แบบบรรยาย (Oral
Presentation) ในการจัดการประชุม 7th Annual International
Conference of Psychology เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 65,985 บาท
(ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย)
3. นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์ นําเสนอผลงานเรื่อง “Schoolfamily Relationship, Subjective Well-Bening and Learning
Behavioral among Students in Thailand” ในการประชุมวิชาการ
The Third World Congress on Postive Psychology 27-30 มิ.ย.
2556 Los Angeles, USA.

180,000

[18]
ตาราง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

รักที่บุคคลมีต่อกันและการพัฒนาความ
เมตตา” (14 กุมภาพันธ์ 2556)
5. การสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย และ
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ มศว โครงการทํ า นุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย: การติดตาม
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ก้ ปั ญ หาทาง
สั ง คมและวั ฒ นธรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
วั ฒ นธรรมและประเพณี ไ ทยที่ ดี ง าม
“ แ ผ่ น พั บ วั น เ ข้ า พ ร ร ษ า ” ( 2 3
กรกฎาคม 2556)
7. ความพึง
ความพึงพอใจของ 7. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ผู้เข้าร่วมประชุม ประชุมวิชาการอยู่ กําหนดจัดงานประชุมวิชาการ "การ
วิจัยทางพฤติ กรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนา
วิชาการ
ในระดับมากไม่
บุคคลและสังคม" ครบรอบ 58 ปี
น้อยกว่า70%
ของการสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม
2556 โดยผู้เข้าร่วมโครงการประชุ ม
วิ ชาการมี ความพึ งพอใจในระดั บมาก
ที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 4.45 หรือร้อย
ละ 89.00

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่
บรรลุ



ผลการดําเนินงาน
แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

8. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์/นักวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของสถาบันฯ คําสั่งที่ 14/2556 ลงวันที่ 10
เมษายน 2556 และได้ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูล

20,000

9. โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา
สถาบันฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง ได้
ดํ าเนิ นการการวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ งานวิ จั ยทางพฤติ กรรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยการ
เรื่อง แนวทางการปรับ
วิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา
พฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองเพื่อป้องกันโรคอ้วน อ้วนลงพุง ความดัน
โลหิ ตสูง โรคเบาเหวาน โรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 1 บทความ
http://bsris.swu.ac.th/sar/pdf55/bsri554211.pdf

(300,000.งบเงินราย
ได้ มศว ปี
2556)

[19]
ผลการติดตามและการประเมินผลตามตัวชี้วัดและรายงานความก้าวหน้าในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ (บาท)

ทั้งหมด

ดําเนินการแล้ว

ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ (%)

บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ (%)

3
7
9
323,000

7
9

1(14.28)

6 (85.72)
100.00

หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่
3/2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 พิจารณาให้การใช้เงินสนับสนุนนิสิตช่วยทีมงานวิจัย (RA)
และนิสิตช่วยงาน (TA) ถั่วเฉลี่ยจ่ายตามความจําเป็น
--------------------------------------------------------------------------------------------ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกีย่ วข้องให้มีคณ
ุ ภาพ
พันธกิจ: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
จากมติที่ประชุม Staff ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 มีการติดตาม
งบประมาณจากโครงการในแผนวิชาการ ดังต่อไปนี้
1. ให้ปรับงบประมาณจากโครงการศึกษาดูงานทางวิชาการในต่างประเทศของอาจารย์ มา
เพิ่มในโครงการจ้างนิสิตช่วยงาน
2. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ สําหรับเป้าหมายของการผลิตคน/บัณฑิต (teaching model)
1) ให้มีทักษะความรู้ให้ตรงกับสาขาที่สอน ได้แก่ ตามสมรรถนะ และเป็นเลิศ talent ซึ่ง
อาจารย์จะต้องผลิตให้นสิ ติ มี competency และ talent
2) สอน personality ของการเป็นนักวิจัย นักคิด
3) นิสิตรู้จกั ตนเองอย่างถ่องแท้ โดยอาจารย์จะต้องมีหน้าที่สอน และวิจัย
แนวทางการดําเนินกิจกรรม: เชิญอาจารย์มาสอน two-way communication teaching
model u. of north Texas (Professor) possible to organize 2014 มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.
นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล จัดเร่งทําโครงการพัฒนาอาจารย์
3. โครงการจัดทําวารสาร IJBS มศว ให้ทุนสนับสนุนระยะยาวเพื่อผลักดันไปสู่ฐานข้อมูล
SCOPUS และอาเซียน
4. โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการ ในกิจกรรมการจัดสัมมนาทาง
วิชาการที่ศิษย์เก่าและบุคลากรภายนอกมีส่วนร่วม คือ การจัดสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันสถาปนา
สถาบันพฤติกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 5 เป้ าประสงค์ 18 ตัวชี้วัด และ 29
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้

[20]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.บัณฑิต
สาขาวิชาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์มี
คุณธรรมและ
คุณภาพแข่งขันได้
ในระดับสากล

1. ร้อยละของรายวิชาที่
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้
ภาษา การถ่ายทอดและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากรายวิชา
ทั้งหมดที่มีการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา

2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ประเมิน ด้านทักษะการ
สื่อสารของบัณฑิต ที่จบ
การศึกษาจากนายจ้าง

เป้าหมาย
1. ร้อยละ 80
ขึ้นไป

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

1. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มี
รายวิชาที่ส่งเสริมและพัฒนาการใช้
ภาษา การถ่ายทอดและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจากรายวิชา
ทั้งหมดที่มีการเรียนการสอนใน
รายวิชา วป 991 Developing
Academic English Sills for
Behavioral Science Research
ร้อยละ 100
2. ไม่ต่ํากว่า
2. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
3.51 จากคะแนน ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินด้าน
เต็ม 5
ทักษะการสื่อสารของบัณฑิต ที่จบ
การศึกษาจากนายจ้าง ไม่ต่ํากว่า
4.36

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)
320,000



1. โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิต
- สถาบันฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ป.
เอก เน้นวิจัย ครั้งที่ 1 (11,200 บาท) และ ภาค (47,792)
ปลาย 2555 ครั้งที่ 3 (8,677 บาท)
- กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มนิ สิ ต นํ า เสนอ Oral
presentation IPRC 9th (RB 991)
- โครงการฝึกปฏิบัติภาคสนาม (27,915 บาท)



1.2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการของนิสิต (IPRC) (KS04)
สถาบันฯ ได้จัดโครงการ Colloquium เพื่อจัดการ
(145,000)
ประชุม สัมมนาทางวิชาการของนิสิต ครั้งที่ 9 ในเดือน
ตุลาคม 2555 ณ ประเทศมาเลเซีย และ ครั้งที่ 10 ใน
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2556
1.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและการ
(2,000)
สื่อสารของนิสิต
สถาบันฯ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์
Book Club
1.4 ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ
สถาบันฯ จะจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคการศึกษา
1/2556 ในวันที่ 6 มิ.ย. 56 และโครงการปัจฉิมนิเทศ
ให้ กั บ นิ สิ ต ที่ จ บการศึ ก ษา 2554 ในวั น ที่ 12 พ.ค.
2556

[21]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3. ร้อยละของนิสิตที่นําเสนอ 3. ร้อยละ 10
ผลงานวิจัยในเวทีนานาชาติ ขึ้นไป
จาก นิสิตทั้งหมดที่นําเสนอ
ผลงานวิจัย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
3. นิสิตสาขาวิชาวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ มีผลงานวิจัยที่
นําเสนอในเวทีนานาชาติจาก ร้อยละ
11.11 ของนิสิตทั้งหมดที่นําเสนอ
ผลงาน 27 คน
นิสิตสถาบันฯ ป. เอก มีวิชาเรียน
มีจํานวน 2 คน ได้แก่
1. นางสาวชนิดา ภู่หงษ์ทองได้รบั
การยอมรับให้ตพี ิมพ์ในการประชุม
3O International Conference on Human
and Social Sciences 20-22 September
2013, Rome-Italy

2. นายณัฐวุฒิ แก้วสุทธา นําเสนอ
ผลงาน 26th IADR SEA& 23th
SEAADE Annual Scientific Meeting
2012 (Sep 12,2012) The University
of Hongkong.

3. นายณัฐวุฒิ แก้วสุทธา นําเสนอ
ผลงาน 15th World Conference on
Tobacco or Health (WCTOH) in
Singapore (20-24 March 2012)

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ



แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)
1.5 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การนํ า เสนอและตี พิ ม พ์ (10,000)

ผลงานวิจัยในเวทีนานาชาติ
สถาบั น ยุ ท ธศาสตร์ ท างปั ญ ญาและวิ จั ย มี ก าร
ป ร ะ ก า ศ รั บ ส มั ค ร ทุ น ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปี 2555 และ
ประกาศสถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ เรื่ อ ง ทุ น
สนับสนุนทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

[22]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

4. ร้อยละของบทความวิจัย 4. ร้อยละ 10
ของนิสิตที่ตีพิมพ์ในวารสาร ขึ้นไป
ต่างประเทศจากบทความ
วิจัยทั้งหมดของนิสิตที่
ตีพิมพ์



5. จํานวนโครงการที่นิสิต
นําองค์ความรู้จากการวิจัย
ไปสู่การปฏิบัติที่สร้าง
ประโยชน์แก่สังคม
(ร่วมกับ บก.)



1.6 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตนําองค์ความรู้
จากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติที่สร้างประโยชน์แก่สังคม
สถาบันฯ มีกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
วป 703 นิสิตที่ลงทะเบียนทํารายงานในการรายวิชาเพื่อ
ต่อยอดไปใช้ในงานบริการวิชาการ

(10,000)



1.7. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิต
ใน มคอ. 3 ทุกรายวิชามีกิจกรรมส่งเสิรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมทุกรายวิชา
http://bsri.swu.ac.th/tqfmaster3.html

(10,000)

6. ร้อยละของรายวิชาที่มี
การถ่ายทอดคุณธรรมและ
จรรยาบรรณแก่นิสิตจาก
รายวิชาทั้งหมดที่มีการเรียน
การสอนในปีการศึกษา

4. นิสิตสาขาวิชาวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ มีบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศจาก
บทความวิจัยทั้งหมด..3.....บทความ
(จากทั้งหมด 24 บทความ) คิด
เป็นร้อยละ 12.50
5. 1 โครงการขึ้น 5. ในปี 2556 สถาบั นฯ มี
โครงการ จํานวน 1 โครงการ ที่
ไปในแต่ละปี
นําองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่การ
ปฏิ บั ติ ที่ ส ร้ า งประโยชน์ แ ก่ สั ง คม
คื อ โครงการส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรม
ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมไทยเพื่ อ
รองรั บ การรวมตั ว เป็ น ประชาคม
อาเซียน”
6. ในปีการศึกษา 2556 สถาบันมี
6. ร้อยละ 90
ขึ้นไป
รายวิชาที่มีการถ่ายทอดคุณธรรม
และจรรยาบรรณแก่นิสิตจาก
รายวิชาทั้งหมดที่มีการเรียนการ
คิดเป็นร้อยละ 100
และในกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ ประจําปี 2556 มีกิจกรรม
ถ่ายทอดคุณธรรมและจรรยาบรรณ
แก่นิสิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ใน
วันที่ 6 มิ.ย. 2556

[23]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์
2.หลักสูตรมี
ระบบและกลไก
การบริหารงานที่
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

7. ร้อยละของตัวบ่งชี้ผล 7. ร้อยละ 80
ขึ้นไป
การดําเนินงานของ
หลักสูตรที่บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ใน
แต่ละปีจากตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด
ปรับเป้าหมายเป็น
ปรับตัวชี้วัดเป็น
1 โครงการขึ้น
จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนา
ไปในแต่ละปี
หลักสูตร หรือส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน
8. ร้อยละของรายวิชาที่มี 8. ร้อยละ100
การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
จากทุกรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
7. สถาบันฯ มีกิจกรรมพัฒนา
ระบบการดําเนินงานหลักสูตร 1
กิจกรรม/โครงการ

8. รายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
จากทุกรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน ทุกรายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 100

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ





แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)
2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานบริหาร 40,000

หลักสูตร
2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการดําเนินงานหลักสูตร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีการปรับปรุง
รายละเอียดในหลักสูตรดังต่อไปนี้
- การปรับปรุงรายวิชา วป 991 ผู้สอนโดย
Dr.Kanu
- มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําจาก อ.ดร.พรรณี
บุญประกอบ ไปเป็น อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
3. โครงการจ้างนิสิตช่วยงาน
โครงการจ้างนิสิตช่วยงานอยู่ในระหว่างดําเนิน
โครงการและจะครอบคลุมไปปีงบประมาณ 2557
2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานบริหาร
หลักสูตร
2.2 กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
สถาบันฯ มีกิจกรรมการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีครบทุกรายวิชา
ข้อมูลจาก Course syllabus
2.3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถาบัน จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ดังต่อไปนี้
-มีการติดตามประเมินผล มคอ. 5
-มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

(10,000)

30,000

[24]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

9. ร้อยละของนิสิตที่
สําเร็จก่อนเวลาที่กําหนด
ในหลักสูตรจากนิสิต
ทั้งหมดในแต่ละรุ่น

9. ร้อยละ 30
ของนิสิตแต่ละรุ่นที่
จบการศึกษาภายใน
4 ปี และร้อยละ
80 จบการ ศึกษา
ภายใน 5 ปี

9. ตามมาตรฐาน TQF และต้อง
รายงานผลการดํ า เนิ น งานของ
หลักสูตร (มคอ.7) หมวด 2 ข้อมูล
เชิ งสถิ ติ ภายในเวลา 60 วั น
หลั งจากสิ้ น สุ ดปี การศึ กษา ทุ ก ปี
การศึกษา ซึ่งเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงคุณภาพของหลักสูตร ผู้สอน
และนิสิต
นิสิตในหลักสูตรการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา
2555 (มิ.ย.55-พ.ค.56) สําเร็จ
การศึกษา(และเข้ารับปริญญา)
จํานวน 17 คน จําแนกได้ ดังนี้
1) ร้อยละของนิสิตที่สําเร็จ
การศึกษาก่อนกําหนดเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร 35.29
2) ร้อยละของนิสิตที่สําเร็จ
การศึกษาตามกําหนดเวลาที่
กําหนดในหลักสูตรปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 64.71

ปรับเป้าหมายเป็น
ร้อยละ 30 ของ
นิสิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษาก่อนเวลา
และตามเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร
ภายใน
-5ปีสําหรับ ป.โท
-6ปีสําหรับ ป.เอก
-8ปีสําหรับ ป.เอก
(โทควบเอก)

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ



แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการเร่งรัดและติดตามการทําปริญญานิพนธ์ของ
นิสิต
สถาบั น ฯ ได้ ดํ าเนิ น การจั ดทํ าโครงการเร่ งรั ดและ
ติดตามการทําปริญญานิพนธ์ของนิสิต ป.โท ป.โทควบเอก
และ ป.เอก มีวิชาเรียน ซึ่งกําลังดําเนินการวัดได้จากมี
นิสิตรุ่น 10 ที่เสนอ proposal ได้ก่อนกําหนด จํานวน
3 คน แต่ ยั ง ไม่ จ บ และเมื่ อ วั น ที่ 9-20 กั นยายน
2556 ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์
นิสิตปริญญาเอก

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)
80,000

[25]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์
3.คุณภาพทาง
วิชาการของ
อาจารย์มีความ
สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

10. จํานวนอาจารย์ท่เี ข้า 10. อาจารย์ทุก
ร่วมอบรม สัมมนา
คนในหลักสูตร
ศึกษาดูงาน และนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
10. คณาจารย์ สถาบันฯ เข้าร่วม
เดินทางไปเข้าร่วมอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน และนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ทุกท่าน
ในประเทศ:
1) อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุ
2) อ.ดร.นริสรา พึง่ โพธิ์สภ
3) อ.ดร.จรัล อุน่ ฐิติวัฒน์
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การ
ส่งเสริมจรรยาบรรณคณาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและ
การบูรณาการการจัดการเรียน
การสอน” ระหว่างวันที่ 28-30
สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม ดี
วารี จอมเทียนบีช จ.ชลบุรี
4) อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
- เข้าร่วมโครงการเสวนาทาง
การศึกษา ในหัวข้อ “การจัดการ
ศึกษาเพื่อเตรียมเด็กสู่ศตวรรษที่
21” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรือ่ ง
“การพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการเพื่อเตรียมความ

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ



แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
5.1 กิจกรรมพัฒนาแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)
90,000

5.2 กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ตามแผนบริหารและ
พัฒนาอาจารย์
งบดําเนินการ
5.3 กิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้
เข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบั น ฯ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
ตั ว บ่ ง ชี้ ป ระกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 2555 โดยเชิ ญ
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มศว
ในวั น ที่ 10 มกราคม 2556 ณ ห้ อ งเรี ย นรวม
สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ โดยมี ค ณาจารย์ และ
บุคลากรเข้าร่วม

[26]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

พร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ” วันที่
29 พ.ย. 2555 (รศ.ดร.อังศินันท์
อินทรกําแหง)
- เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพของมหาวิทยาลัยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน
วันที่ 27 ก.พ. 2556
- โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการ
เรียนรู้ ระหว่างวันที่ 15-16
สิงหาคม 2556
- โครงการเสวนาทางวิชาการทาง
เศรษฐกิจ “2 ล้านล้านบาทด้าน
คมนาคมขนส่งของรัฐบาล: ความ
จําเป็น กับ ความกังวล?” วันที่ 2
กันยายน 2556
คณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษา 2555
5.4 โครงการเสริมสร้างอาจารย์ต้นแบบ
ขอตัดโครงการเสริมสร้างอาจารย์ต้นแบบ เนือ่ งจาก
ไม่ได้ดําเนินโครงการดังกล่าวออกจากแผนกลยุทธ์

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

[27]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)
416,325

6. โครงการศึกษาดูงานทางวิชาการในต่างประเทศของ
อาจารย์
คณาจารย์ สถาบันฯ เข้าร่วมเดินทางไปเข้าร่วมศึกษาดู (194,285)
งาน Istunbul University,เพื่อดูงานหลักสูตรนานาชาติ
และการบริหารงานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และจิตวิทยา
ประยุกต์ ณ Institute
of
Social
Science,
Psychological department, Graduate school of
social science and Research center ณ ประเทศตุรกี
จํานวน 7 คน วันที่ 4-12 มีนาคม 2556 (194,285
บาท)
(1. รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
2. รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
3. อ.ดร.จรัล อุน่ ฐิติวัฒน์
4. อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
5. อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
6. อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
7. อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู)
คณาจารย์นําเสนอผลงาน วิจัยในต่างประเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2556 จํานวน 3 คน
(1. รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม,
(2. รศ. ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง และ
(3. อ.ดร.นริสรา พึง่ โพธิ์สภ) ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ 7th Annual International Conference on
Psychology, Athens, Greece ณ ประเทศ Greece)

[28]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
สําหรับคณาจารย์ที่นําเสนอผลงาน Poster
Presentation ณ มหาวิทยาลัย International Islamic
University Malaysia ในโครงการ International
Symposium on the Contributions of Psychology to
Peace ครั้งที่ 13 ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่
9-15 มิถุนายน 2556 (ทุนบัณฑิต) คือ 1) อ.ดร.ฐา
ศุกร์ จันประเสริฐ และ 2) อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการภายในสํานักงาน
ณ Kyoto University เมืองเกียวโต ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1–5 กันยายน พ.ศ. 2556
(1. อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
(2. อ.ดร.นริสรา พึง่ โพธิ์สภ และ
(3. อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ)
และคณาจารย์เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน
ในที่ประชุม The 10th Biennial Conference Asian
Association Social Psychology (ทุนบัณฑิต) ในวันที่
21-24 สิงหาคม 2556 ณ เมือง Yogyakarta
ประเทศอินโดนีเซีย
(1. รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา (เรื่อง The Emerging
themes of spirituality and quality of life from
selected teachers in Thailand)
(2. Dr.Kanu Priya Mohan (เรื่อง Job
satisfaction, Life satisfaction and Quality of Work

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

[29]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

11. ในปีงบประมาณ 2556 มี
อาจารย์ขอยื่นเรื่องขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 2 คน คือ 1) อ. ดร.
ยุทธนา ไชยจูกุล 2) อ. ดร.วิชุดา
กิจธรธรรม (จํานวนอาจารย์ทั้งหมด
15 คน) กําลังดําเนินการขอเลื่อน
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 13.33
12. ร้อยละของบทความ 12. ร้อยละ 100 12. ในปีงบประมาณ 2556 มี
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติหรือระดับสากล
ระดับชาติหรือระดับสากลจํานวน
จากบทความทั้งหมด
4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
ดังต่อไปนี้
1. บทความวิชาการเรื่อง สิ่งที่
ควรทํ า และสิ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรทํ า ในการ
เขี ยนเค้ าโครงปริ ญญานิ พนธ์ ทาง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ( ว า ร ส า ร
พฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่
1 มกราคม 2556)
2. การพัฒนาระบบมาตรฐาน
กระบวนการจัดฝึกอบรมข้าราชการ
11. ร้อยละของอาจารย์ 11. ร้อยละ10
ที่อยู่ระหว่างการขอเลื่อน
ตําแหน่งทางวิชาการจาก
จํานวนอาจารย์ทั้งหมด

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ





แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
Life: An exploration of perceptions among
University Teaching Faculties of Thailand and
Malaysia)
5. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
5.5 กิจกรรมส่งเสริมการขอเลื่อนตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

[30]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
ไทยก่อนปฏิบัติราชการ (วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่
2 กรกฎาคม 2556)
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
3. The Causal Relationship
Model of Life Skills and Risk
Behavior of Undergraduate
Students in Thailand (Asian
Social Science Vol. 9 No. 1
P. 1-7) อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
4. Effects of the comprehensive
cardiac rehabilitation program on
psychological factors and quality
of life among coronary heart
disease patients. Glob J Health
Sci. 2012 Dec24;5(2): 14552. (PublMed)
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพด้วยชุดเครื่องมือทาง
อินเทอร์เนต วารสารคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.
2556 (อ.ดร.ศรัณต์ พิมพ์ทอง)

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

[31]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
13. ร้อยละของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ที่
พัฒนาจากองค์ความรู้จาก
การวิจัยและการเรียนการ
สอนจากผลงานทาง
วิชาการทั้งหมด (ร่วมกับ
บก.)
14 คะแนนเฉลีย่ ความพึง
พอใจของนิสิตต่อ
ฐานข้อมูลทางวิชาการและ
การวิจัย

4.มีความ
เพียงพอของ
ปัจจัยเอื้อด้าน
ทรัพยากรและ
การบริหาร
จัดการที่ดีต่อ
การเพิ่มคุณภาพ
การสอนและการ
เรียนรู้ของ
สถาบันวิจัย
15. จํานวนโครงการ
พฤติกรรม
ศาสตร์

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

13 ร้อยละ 80
ของผลงาน
ทั้งหมด

13. สถาบันฯ มีผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ที่พัฒนาจาก
องค์ความรู้จากการวิจัยและการ
เรียนการสอน จํานวน....7....เรือ่ ง
จากผลงานทางวิชาการทั้งหมด คิด
เป็นร้อยละ 100

14. คะแนนเฉลี่ย
3.51 ขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม 5

14. สถาบันได้สรุปผลการประเมิน
แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ
การใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน
วิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.05

15. มีโครงการ
จัดทําวารสาร 3
โครงการต่อปี

15. ในปีงบประมาณ 2556
สถาบันวิจัยได้ดําเนินการจัดทํา
โครงการวารสาร 3 ฉบับต่อปี

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

5. โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของอาจารย์
5.6 กิจกรรมการผลิตผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์
ดําเนินงานให้ท่านอาจารย์ เขียนบทความวิจัย/
วิชาการ หรือทํารายงานการวิจัยที่บูรณาการระหว่าง
กับ บก.กับการเรียนการสอน และการวิจัย







แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

7. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
7.1 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน
สถาบันฯ ได้ดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการเรียนการสอน ประกอบด้วย ระบบ ICT
Demo, การสอบปริญญานิพนธ์, สถานะการทําปริญญา
นิพนธ์, การเป็นที่ปรึกษาปริญญานิเนธ์ เป็นต้น

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

(10,000)

20,000
(10,000)

80,000
8. โครงการจัดทําวารสารพฤติกรรมศาสตร์
ในปีงบประมาณ 2556 ได้ดําเนินการจัดทํา
(74,450
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 2 ฉบับคือ ปีที่ 19 ฉับที่
บ.+
1 มกราคม 2556 และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556
และได้ดําเนินการฉบับที่ 1 มกราคม 2556 และฉบับที่ ค่าตอบแทน)
2 กรกฎาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว

[32]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

16. คะแนนเฉลี่ยความพึง 16. คะแนนเฉลี่ย
3.51 ขึ้นไปจาก
พอใจของนิสิตต่อระบบ
ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ที่ คะแนนเต็ม 5
ใช้ในการเรียนการสอน
5.มีความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายทาง
วิชาการทัง้ ภายใน
และระหว่างประเทศ

17. จํานวนกิจกรรม/
การวิจัย/การเรียนการ
สอนที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างศิษย์เก่ากับคณา
จารย์ของสถาบันฯ ที่จัด
ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

17 อย่างน้อย 1
โครงการ

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

16. สถาบันมีการจัดกิจกรรม
พัฒนาระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ และได้ประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิต ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.85
17. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มีจํานวนกิจกรรม/การวิจัย/การ
เรียนการสอนที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ที่จัด
ขึ้นทุกปี จํานวน. 1 โครงการ

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ





แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
9. โครงการจัดทําวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา
ในปีงบประมาณ 2556 สถาบันได้ดําเนินโครงการ
จัดทําวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและจะ
ออกฉบับที่ 5 เดือนมกราคม 2557
10. โครงการจัดทําวารสาร International of
Behavioral Science
ในปีงบประมาณ 2556 สถาบันได้ดําเนินโครงการ
จัดทําวารสาร International of Behavioral Science
และจะออกใน Vol. 8, No.1, September 2013
7.2 กิจกรรมพัฒนาระบบห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์
(E-book)
สถาบัน มีกิจกรรมพัฒนาระบบห้องสมุด
อิเลคทรอนิกส์ (E-book)
11. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายทาง
วิชาการ
11.1 กิจกรรมการจัดสัมมนาทางวิชาการที่ศิษย์
เก่าและบุคลากรภายนอกมีส่วนร่วม
สถาบันฯ ได้จัดสัมมนาประชุมวิชาการ ครบรอบ
58 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 23
สิงหาคม 2556 ซึ่งได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และ
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมและผู้นําเสนอผลงานวิชาการบน
Website BSRI: http://bsris.swu.ac.th/58th/

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)
40,000

(6,580.50
)
50,000

(10,000)

120,000

[33]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

18. ร้อยละของศิษย์เก่า 18. ร้อยละ 80
ขึ้นไป
ที่เข้าร่วมกิจกรรม/การ
วิจัย/การเรียนการสอนที่
เป็นความร่วมมือระหว่าง
ศิษย์เก่ากับคณาจารย์ของ
สถาบันจากจํานวนศิษย์
เก่าทั้งหมดที่เชิญเข้าร่วม

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
18. ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรม/
การวิจัย/การเรียนการสอนที่เป็น
ความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับ
คณาจารย์ของสถาบัน น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ



แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
11.2 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ศิษย์เก่าและ
บุคลากรภายนอกมีส่วนร่วม
สถาบัน มีกิจกรรมการวิจัย ดังต่อไปนี้
1) โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลจากการชม
ภาพยนต์เพื่อสร้างบรรดาใจของนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา,
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ, อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง และ
อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา)
2) โครงการประเมินผลการดําเนินงานด้าน การลด
อัตรายจากการใช้ยาเสพติด (รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
อ.อุษา ศรีจินดารัตน์)
3) โครงการศึกษาและประเมินผลการดําเนินงาน
กองทุนคุ้มครองเด็กและค้นหาโครงการต้นแบบ (รศ.ดร.
ดุษฎี โยเหลา, อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ อ.ดร.ฐาศุกร์
จันประเสริฐ, อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ อ.อุษา ศรีจินดารัตน์
ผศ.ธีระชน พลโยธา อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย และ
อ. ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ)
มีศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมการสอน ได้แก่ รายวิชา
วป 804 เชิญศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมเป็นต้น
และมีศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ
กิจกรรมระดมสมองแผน ในวันครอบรอบ 58 ปี ของ
สถาบันฯ

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

[34]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

19. จํานวนกิจกรรม/
19. อย่างน้อย 1 19. สถาบันฯ มีการจัดกิจกรรม/
การวิจัย/การเรียนการ
โครงการต่อ 1 ปี การวิจัย/การเรียนการสอนที่เป็น
สอนที่เป็นความร่วมมือ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ระหว่างหน่วยงานภายใน
ภายในมหาวิทยาลัย/ภายนอก
มหาวิทยาลัย/ภายนอก
มหาวิทยาลัย/ระหว่างประเทศกับ
มหาวิทยาลัย/ระหว่าง
คณาจารย์ของสถาบันฯ จํานวน
ประเทศกับคณาจารย์ของ
3 โครงการต่อปี
สถาบันฯ

20. ร้อยละของผู้เข้าร่วม 20. ร้อยละ 80
ขึ้นไป
กิจกรรม/การวิจัย/การ
เรียนการสอนที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย/
ภายนอกมหาวิทยาลัย/
ระหว่างประเทศกับ
คณาจารย์ของสถาบันฯ

20. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/การวิจัย/การเรียนการ
สอนที่เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย/
ภายนอกมหาวิทยาลัย/ระหว่าง
ประเทศกับคณาจารย์ของสถาบันฯ
คิดเป็นร้อยละ.................

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ





แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

11.3 กิจกรรมส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ของสถาบันฯ กับศิษย์เก่าและบุคลากรภายนอก
สถาบันมีกิจกรรมการทําวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์
ของสถาบันฯ กับศิษย์เก่าและบุคลากรภายนอก ดังนี้
- โครงการวิจัยทิวไผ่งาม
- โครงการวิจัยเรือ่ ง การประเมินผลจากการชม
ภาพยนตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจของนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (งบรายได้มหาวิทยาลัย ปี
2556)
- โครงการส่งเสริมพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรม
ไทยเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
(50,000)
11.4 กิจกรรมสังสรรค์เพื่อสานสายสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่ากับสถาบันฯ
สถาบัน มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์เพื่อสานสาย
สัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน ในงานวันครบรอบ
58 ปี
11.5 กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสร้างและแผนงาน
บริหารความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและบุคลากร

[35]
ผลการติดตามและการประเมินผลตามตัวชี้วัดและรายงานความก้าวหน้าในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

ทั้งหมด

5
20

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ (บาท)

ดําเนินการแล้ว ไม่บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ (%) ตามตัวบ่งชี้ (%)

20

3 (15.00%)

29
24
1,286,325 479,642.50

17
(85.00%)
37.29

-----------------------------------------------------------------------------ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มกี ารบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
พันธกิจ: ให้บริการวิชาการต่อชุมชนโดยบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาของชุมชนและสังคม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ประกอบด้ ว ยเป้ า ประสงค์ 2 เป้ า ประสงค์ 5 ตั ว ชี้ วั ด และ 5
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้

[36]
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. มีการให้บริการ 1. มีระบบและ
ทางวิชาการแก่
กลไกการทํางาน
สังคมเพื่อตอบ
สนองความต้องการ
ของสังคมและ
ปัญหาสังคม
2. จํานวน
โครงการบริการ
ทางวิชาการแก่
สังคม

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

1. มีระบบและกลไก 1. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มี
ในการทํางาน
ระบบและกลไกในการทํางานด้าน
บริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและ
ปัญหาสังคม
2. มีจํานวน 1
2. ในปีงบประมาณ 2556
โครงการต่อปี
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มี
ร้อยละ 80 ของ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการที่มี
คือ “โครงการส่งเสริมพฤติกรรม
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยเพื่อ
ปรับเป้าหมายนิสิต รองรับการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน” โดยมีนิสิตและอาจารย์
และอาจารย์ร่วม
เข้าร่วมโครงการจํานวน 53 คน
โครงการ
(อาจารย์และนิสิตทั้งหมด 61
มีจํานวน 1
คน)คิดเป็นร้อยละ 86.89
โครงการต่อปี

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ





ไม่
บรรลุ

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

1. ตั้งคณะกรรมการด้านการบริการวิชาการและติดตาม
10,000
การทํางานของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
สถาบันฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคม ตามคําสั่งสถาบันที่ 6/2556 ลงวันที่ 21
มกราคม 2556
2. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ให้บริการของ งบประมาณ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ นครนายก และสระแก้ว (โครงการ
ของ บก.
ส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมไทยของวัยรุ่น) 957,000
สถาบันฯ ดําเนินโครการบริการวิชาการแก่ชุมชน
“โครงการส่งเสริมพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน” โดยมี
กิจกรรม มีคณาจารย์ 7 คน บุคลากร 9 คน และนิสิต
46 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน โดยในปีนี้มีนิสิตทั้งสิ้น 46
คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันเด็ก ประจําปี 2556
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ อาคารกีฬา 1
มศว องครักษ์ จ.นครนายก
- กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกปฏิบัติวิจัยเชิง
คุณภาพภาคสนาม ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 2556 – 2
ก.พ. 2556 ณ ต.หนองหมายฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.
สระแก้ว

[37]

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2. มีการบูรณาการ 3. มีระบบและ
งานบริการทาง
กลไกในการ
วิชาการแก่สังคมกับ ทํางาน
งานการเรียนการ
สอนและการวิจัย
(3 งาน)
4. จํานวน
กิจกรรมที่บูรณา
การการบริการ
วิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการ
สอน

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ

3. มีระบบและกลไก 3. ในปีงบประมาณ 2556
สถาบันฯ มีระบบและกลไกในการ
ในการทํางาน
ทํางานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย ทั้ง
3 ด้าน



4. ร้อยละ 30 ของ
กิจกรรมที่มีการบูร
ณาการ 2-3 งาน
เข้าด้วยกัน
ปรับเป้าหมาย
มีอย่างน้อย 1
โครงการที่มีการ
บูรณาการ 3 งาน
เข้าด้วยกัน



4. ในปีงบประมาณ 2556
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มี
กิจกรรมในชุมชน โดยบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอน การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการ
วิจัย ทั้งหมด 4 งาน (กิจกรรม)
คิดเป็นร้อยละ 100%

ไม่
บรรลุ

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เจตคติ
และทักษะ การทํางานท่องเที่ยวให้กับเยาวชน ในวันที่ 5
เมษายน 2556 ณ ต.เกาะหวาย ข.นครนายก และ
วันที่ 6 เมษายน 2556 ณ ต.หนองหมากฝ้าย จ.
สระแก้ว
- กิจกรรมที่ 4 มัคคุเทศก์น้อยสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ ณ จ.นครนายก วันที่ 13 เมษายน 2556
และ จ.สระแก้ว วันที่ 14 เมษายน 2556
3. ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและติดตามการทํางาน
ของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
สถาบันฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคม ตามคําสั่งสถาบันที่ 6/2556 ลงวันที่ 21
มกราคม 2556ซึ่งได้ดําเนินการติดตามการทํางานของ
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง ในที่ประชุมบริการวิชาการ
4. โครงการบริการวิเคราะห์และแปลผลประจําปี
สถาบันฯ จัดโครงการ ”การวิเคราะห์โมเดลสมการ
เชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL (Structural
Equation Modeling with LISREL) ในระหว่างวันที่ 2629 พฤษภาคม 2556 และให้มีการประชาสัมพันธ์/แผ่น
ป้าย/ทาง Website BSRI
(http://bsris.swu.ac.th/stat16/index.html)

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

-

[38]

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
5. จํานวน
กิจกรรมที่บูรณา
การ ครบ 3
ด้าน

เป้าหมาย

ผลการบรรลุ
ตัวชี้วัด

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

บรรลุ

5. ในปีปีงบประมาณ 2556
สถาบัน วิจัยพฤติกรรมศาสตร์มี
กิจกรรมที่บูรณาการ ครบทั้ง 3
ด้าน คือ การเรียนการสอน การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ
การวิจัย



แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

ไม่
บรรลุ

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

5. โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน เช่น โครงการสัมมนาเทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นสูง (วป 711-712) หรือ โครงการสัมมนาการ
บริหารโครงการให้ประสบความ สําเร็จ (วป 791) หรือ
โครงการสัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ (วป 802)
- กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์โดย
ใช้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์เป็นฐาน
สถาบัน มีกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนพึง
ประสงค์โดยใช้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษยื
เป็นฐาน การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง และ
โครงการสัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ

70,000

ผลการติดตามและการประเมินผลตามตัวชี้วัดและรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2556
ทั้งหมด

ดําเนินการแล้ว

บรรลุเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้ (%)

เป้าประสงค์
2
ตัวชี้วัด
5
5
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
5
5
งบประมาณ (บาท)
80,000
---------------------------------------------------------------------------------------------

100.00
100.00

-30-

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3

[39]
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
พันธกิจ สืบสานและบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้าสูก่ ารจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 14 ตัวชี้วัด และ 7
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : สืบสานและสร้างองค์[40]
ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ผลการบรรลุตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. สืบสานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยและประเพณีอัน
ดีงาม

1. จํานวนโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันดีงาม
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

บรรลุ

1. ในปี 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรม
1. มีจํานวน
โครงการอย่างน้อย ศาสตร์ มีจํานวนโครงการสืบสาร
ปีละ 3 โครงการ
ประเพณีไทยอันดีงาม 3 โครงการ
2. มีผู้เข้าร่วม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยละ
กิจกรรมร้อยละ 70 70
- พิธีไหว้ครู จํานวน.....57........คน
ขึ้นไป
- พิธีสงฆ์วันสถาปนาสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ จํานวน...50........คน



3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
- วันรําลึกถึงคุณครูและสังสรรค์ปีใหม่
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มีคะแนน 3.86



4. สถาบันมีโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม
โดยจัดกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ทุกวันจันทร์
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วม 5. มีผู้เข้าร่วม
5. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแต่งกาย
กิจกรรมฯ
กิจกรรมร้อยละ 70 ด้วยผ้าไทย ทุกวันจันทร์ จํานวน22 คน
ขึ้นไป
(จากจํานวนทั้งหมด 30 คน) คิดเป็น
ร้อยละ 73.30 ขึ้นไป



3. ระดับความพึงพอใจ 3. ไม่ต่ํากว่า 3.51
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จากคะแนนเต็ม 5

4.จํานวนโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันดีงาม

4. มีจํานวน
โครงการอย่างน้อย
ปีละ 1 โครงการ

ไม่บรรลุ





แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสืบสานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ได้แก่ ขึ้นปี
ใหม่ ไหว้ครู ทอดผ้าป่า พิธีสงฆ์วันสถาปนา
และวันแสดงมุทิตาจิต
 สถาบันได้ดําเนินการจัดกิจกรรมวันรําลึก
ถึงคุณครูและสังสรรค์ปีใหม่สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ "BSRI…..BACK to
SCHOOL“ ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556
 สถาบันจะจัดไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่
11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมรวม
ชั้น 1
 สถาบัน จะจัดพิธีสงฆ์วันสถาปนา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 23
สิงหาคม 2556
2. กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมรักศิลปวัฒนธรรม
ในโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน ที่เป็นวิถีชีวิต
ที่มีคุณค่าของไทย เช่น การแต่งกายด้วยผ้าไทย
การเลือกใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่น
กระทงใบตอง เป็นต้น
ในปี ก ารศึ ก ษา 2556 สถาบั น ได้ มี
กิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันจันทร์
ของสัปดาห์ และมีการเลือ กใช้วัสดุธรรมชาติ

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)
20,000

15,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : สืบสานและสร้างองค์[41]
ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ผลการบรรลุตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

6. ระดับความพึงพอใจ 6. ไม่ต่ํากว่า 3.51
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จากคะแนนเต็ม 5

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจ มีคะแนน. 4.02

2. บูรณาการทํานุ
7. จํานวนโครงการสืบ 7. มีจํานวน
บํารุงศิลปวัฒนธรรม สานวัฒนธรรมและ
โครงการอย่างน้อย
ไทยเข้ากับการวิจัย
ประเพณีไทยอันดีงาม ปีละ 1 โครงการ
การจัดการเรียนการ
สอนและการบริการ
วิชาการ

8. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

7. ในปี 2556 สถาบันมีโครงการที่
ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการจัด
กิจกรรมการติดตามวิเคราะห์
สถานการณ์ในแต่ละเทศกาลเพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย การส่งเสริมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยในพื้นที่บริการ
จํานวน 4 โครงการ
8. มีผู้เข้าร่วม
8. มีผู้เข้าร่วมโครงการลอยกระทงและ
กิจกรรมร้อยละ 70 โครงการวันแห่งความรัก รวมจํานวน
ขึ้นไป
65 คน น้อยกว่าร้อยละ 70

9. ระดับความพึงพอใจ 9. ไม่ต่ํากว่า 3.51
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จากคะแนนเต็ม 5

9. ผู้เข้าร่วมโครงการลอยกระทงและ
โครงการวันแห่งความรัก มีระดับความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.86
จากคะแนนเต็ม 5

บรรลุ

ไม่บรรลุ

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม



คื อ ใบตอง ในการจั ด งานประชุ ม วิ ช าการ
ครบรอบ 58 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556



3. โครงการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย เช่น การติดตามวิเคราะห์
สถานการณ์ในแต่ละเทศกาลเพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย การส่งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยในพื้นที่บริการ
สถาบันได้ดําเนินการติดตามวิเคราะห์
สถานการณ์ในแต่ละเทศการ ในปี2556 ได้
ดําเนินการทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่
- บทความ เรื่อง“ลอยกระทง: สาเหตุและ
การแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในวันลอย
กระทง”
- บทความเรื่อง “วันปีใหม่: สาเหตุและการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากพฤติกรรมเสี่ยง
ของวัยรุ่น”
- บทความ เรื่อง “ความรักที่บุคคลมีต่อกัน
และการพัฒนาความเมตตา”
- บทความเรื่อง“ประเพณีสงกรานต์”





งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

15,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : สืบสานและสร้างองค์[42]
ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ผลการบรรลุตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

10. จํานวนกิจกรรมที่มี 10. มีจํานวน
การทํางานร่วมกัน
กิจกรรมอย่างน้อยปี
ระหว่างสถาบันวิจัย
ละ 1 โครงการ
พฤติกรรมศาสตร์กับ
หน่วยงานและบุคคลใน
พื้นที่บริการเพื่อให้เกิด
การบูรณาการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยเข้ากับ
การวิจัย การจัดการเรียน
การสอนและการบริการ
วิชาการ
ปรับตัวชี้วัดเป็น:
สถาบันมีกิจกรรม การ
ทํางานร่วมกันระหว่าง
สถาบัน เป็นการร่วมมือ
กับชุมชนภายในและ
ภายนอก ซึ่งเป็นการ
ให้บริการเพื่อให้เกิด
การบูรณาการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยเข้า
กับการวิจัย การจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

บรรลุ

10. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มี
กิจกรรมการทํางานร่วมกันระหว่าง
สถาบันกับโรงเรียนทิวไผ่งาม ซึ่งเป็น
การให้บริการเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยเข้ากับ
การวิจัย การจัดการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ จํานวน..1..
โครงการ



ไม่บรรลุ

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
4. กิจกรรมการนําผลการศึกษาภาคสนามจาก
รายวิชา วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพในด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชนไปใช้
ประโยชน์ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ในพื้นที่บริการ
สถาบันมีการจัดโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นผลผลิต
ของงานวิจัยในรายวิชา วป 703 ในมิติด้าน
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจขอว
ชุมชน การสืบทอดความรู้ในชุมชนคนรุ่นใหม่
องค์ความรู้ที่จะเกิดกับเยาวชนในชุมชนด้าน
การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและความ
เชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนบ้าน
ปากพลีและชุมชนหนองหมากฝ้าย
5. โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนทิวไผ่งาม
สถาบัน มีการดําเนินโครงการความ
ร่วมมือกับโรงเรียนทิวไผ่งามจนเสร็จสิ้น
โครงการ ในระหว่าง 20 ต.ค. 255–30
พฤษภาคม 2556

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)
15,000

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : สืบสานและสร้างองค์[43]
ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ผลการบรรลุตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

3. พัฒนา
สุนทรียภาพในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

บรรลุ

11. จํานวนโครงการ
ทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมผ่านเสียง
ตามสายของ
มหาวิทยาลัย

11. มีโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1
โครงการ

11. สถาบันมีโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยผ่านเสียงตามสาย
ของมหาวิทยาลัย 1 โครงการ



12. จํานวนครั้งการทํา
แผ่นพับหรือโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลการดําเนินโครงการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
13. จํานวนโครงการ
พัฒนาสุนทรียภาพใน
ด้านศิลปวัฒนธรรม

12. มีการจัดทํา
แผ่นพับอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

12. ในปีงบประมาณ 2556 สถาบัน
จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผล
การดําเนินโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 4 ครั้ง



13. มีโครงการ
อย่างน้อยปีละ 1
โครงการ

13. สถาบัน ได้ดําเนินโครงการ
พัฒนาสุนทรียภาพในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยการเปิดเพลงไทย
ทุกเช้าที่โถงชั้น 1 และเปิดเทปธรรมะ
ในวันพระ



14. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

14. มีระดับความพึง 14. โดยผู้เข้าร่วมมีระดับความพึงพอใจ
พอใจ ไม่ต่ํากว่า 3.51 3.88
จากคะแนนเต็ม 5



ไม่บรรลุ

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณที่
ได้รับ(จ่ายไป)

10,000
6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการ
ดําเนินโครงการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านเสียงตามสาย
ของมหาวิทยาลัยและการจัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
สถาบั น ได้ ดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ
เผยแพร่ผลการดําเนินกิจกรรมในวันลอกกระทง
โดยผ่านเสียงตามสายของมหาวิทยาลัย และมี
การจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ บทความเรื่อง
“ลอยกระทง: สาเหตุและการแก้ไขพฤติกรรม
เสี่ยงของวัยรุ่นในวันลอยกระทง” ในวันที่ 28
พฤศจิกายน 2555
20,000
7. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพประกอบด้วย
กิจกรรมย่อยได้แก่ 5 ส ปีละ 2 ครั้ง จัดพื้นที่
เผยแพร่วัฒนธรรม เช่น เปิดเพลงไทยทุกเช้าที่
โถงชั้น 1 เปิดเทปธรรมะในวันพระ เปิดเทป
วันสําคัญทางศาสนาต่างๆ และเปิดเพลงมาร์ช
สถาบันฯ
ในปีงบประมาณ 2556 สถาบัน มี
โครงการพัฒนาสุนทรียภาพ ให้แก่บุคลากร
นิสิต ของสถาบันฯ

[44]
ผลการติ ด ตามและการประเมิ น ผลตามตั ว ชี้ วั ด และรายงานความก้ า วหน้ า ในการดํ า เนิ น
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4

ทั้งหมด

ดําเนินการแล้ว

ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ (%)

บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ (%)

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ (บาท)

3
14
7
95,000

14
7

2 (14.28%)

12 (85.72)
100.00

-----------------------------------------------------------------------------------------ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
พันธกิจ บริหารงานอย่างมีเป้าหมายและสัมฤทธิผล โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 22 ตัวชี้วัด และ 18
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบการบริ
หารงานให้มีประสิทธิภาพ
[45]
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

1. มีระบบและกลไก 1. มีการจัดกิจกรรม
การบริหารงานที่มี การทําแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี
ประสิทธิภาพ

1. มีแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี

1. สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มีแผนยุทธศาสตร์ 4
ปี และแผนปฎิบัติการประจําปี
2556



2.ร้อยละของ
บุคลากรของ
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ที่
เข้าร่วมกิจกรรม

2. บุคลากรของ
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80

2. สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มีบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ จํานวน 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 100



3. กิจกรรมการจัดทํา
แผนในงานต่างๆ

3. มีแผนกลยุทธ์
3. ในปีงบประมาณ 2556
เพื่อการพัฒนาการ สถาบันฯ มีแผนเพื่อพัฒนาการ
บริหารงานต่างๆ บริหารงานต่างๆ



แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ไม่บรรลุ

1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการ
ประจําปี วิเคราะห์ความสอดคล้อง และการปรับ
แผน ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (แผนยุทธศาสตร์
4 ปี แผนปฏิบัติการประจําปี)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทํา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผน
ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)
และแผนปฏิ บัติก ารประจํา ปี 2556 ระหว่า งวัน ที่
22 ตุลาคม 2555-13 พฤศจิกายน 2555 และ
มติที่ประชุมอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การประจํ า ปี 2556 ในรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจําสถาบัน ครั้งที่ 1/2556 วันที่
25 มกราคม 2556
2. จัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการ
บริหารงานฝ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ 2556 สถาบัน ได้ดําเนินการ
จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ การพั ฒ นาบริ ห ารงานฝ่ า ย
ต่างๆ ได้แก่
1. แผนการพัฒนาการจัดการความรู้
2. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

งบ
ประมาณที่ได้รับ
(จ่ายไป)
124,630

(87,320)

12,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบการบริ
หารงานให้มีประสิทธิภาพ
[46]
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

4. ร้อยละของ
บุคลากรของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

4. บุคลากรของ
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80

4. สถาบันฯ ได้ดําเนินการ
จัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อการ
พัฒนาบริหารงานต่างๆ โดยมี
การจัดทําแผนย่อยๆ ต่างๆ
และมีคณาจารย์ และบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวคิด
เป็นร้อยละ 100



5. จํานวนครั้งของ
การติดตามและ
ประเมินผลงานตาม
แผนปฏิบัติการ

5. มีการติดตาม
ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ปีละ 1 ครั้ง
6. มีการประเมินผล
การบริหารงานของ
สถาบันฯ ปีละ 1
ครั้ง

5. สถาบันฯ มีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติการประจําปี 2556
รอบ 6 เดือน
6. สถาบันฯ มีการประเมิน
ผลการบริหารงานของผู้บริหาร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ปี
ละ 1 ครั้ง



6. จํานวนครัง้ ของ
การประเมินผลการ
บริหาร



แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ไม่บรรลุ

3. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
4. แผนพัฒนาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์
5. แผนพัฒนาการเข้าสู่ตําแหน่งงานต่างๆของสาย
สนับสนุนวิชาการ
6. แผนพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. แผนการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการ
บริหารความเสี่ยง
8. แผนกลยุทธ์การเงิน
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี ให้มีประสิทธิภาพ
สถาบั น ฯ ได้ ดํ า เนิ น โครงการติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 6 โ ด ย
คณะกรรมการดําเนินโครงการ สรุปเป็นรายงานผล
การบรรลุ เ ป้ า หมายของแผนฯ ในรอบ 6 เดื อ น
และจัดทํารายงานผลการบรรลุเ ป้าหมายของแผน
ประจําปี 2556

งบ
ประมาณที่ได้รับ
(จ่ายไป)

7,600

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบการบริ
หารงานให้มีประสิทธิภาพ
[47]
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

7. ระดับคะแนนผล
การบริหารงาน

7. คะแนนผลการ
บริหารงานสูงกว่า
3.50 จาก 5
คะแนน

8. กิจกรรมการ
ประกันคุณภาพ

8. มีกิจกรรม
ครบกระบวนการ
PDCA

9. ผลการประเมิน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
10. กิจกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

7. คะแนนเฉลี่ยในการ
ประเมินผู้บริหาร เท่ากับ 4.47
คะแนนจาก 5 คะแนน

8. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2555
ของสถาบันฯ มีกิจกรรมครบ
กระบวนการ PDCA ตาม
องค์ประกอบที่ 9
9. ในปีการศึกษา 2555
9. ไม่ต่ํากว่า
3.51
มีผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
เท่ากับ 4.69
10. มีกิจกรรมการ 10. ในปีงบประมาณ 2556
บริหารความเสี่ยง สถาบันฯ มีกิจกรรมการ
อย่างน้อย 3 ด้าน บริหารความเสีย่ ง 3 ด้าน
และมีกิจกรรมครบ ได้แก่ บริการวิชาการ การ
กระบวนการ
เรียนการสอน และการวิจัย
PDCA
จํานวน 4 เรื่อง และมีกิจกรรม
ครบกระบวนการ PDCA





แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ไม่บรรลุ

4. ประเมินผลการการบริหารงานของผู้บริหาร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบั นฯ มี การประเมิ นผลการบริ หารงาน
ของผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เมื่อเดือน
เมษายน 2556
5. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบั น ฯ ได้ จั ด โครงการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา 2555 เมีอวันที่ 18-19 เมษายน 2556

งบ
ประมาณที่ได้รับ
(จ่ายไป)
5,000

40,000





6. โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
สถาบันฯ ได้ดําเนินการจัดทําโครงการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง และอยู่ในกระบวนการ
ติดตามครั้งที่ 1

5,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบการบริ
หารงานให้มีประสิทธิภาพ
[48]
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

2. บุคลากรฝ่าย
สนับสนุนวิชาการ
เป็นผู้มีศักยภาพ
การทํางาน

11. ร้อยละของการ
รับรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร

11. บุคลากรมีการ
รับรู้ความ สามารถ
ในการทํางานของ
ตนเองมากกว่าร้อย
ละ 70

11. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
มีการรับรู้ความสามารในการ
ทํางานของตนเองมากกว่าร้อย
ละ 70



แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ไม่บรรลุ

7. โครงการจัดการความรู้ในการทํางานของสาย
สนับสนุนทางวิชาการมีกิจกรรมดังนี้
- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทํางานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
- เสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- เสริมทักษะความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
ในปีงบประมาณ 2556 ได้ดําเนินโครงการ
จัดการความรู้ในการทํางานของสายสนับสนุน
วิชาการ (พ.ค.-ก.ย. 2556) ซึ่งได้ดําเนิน
1) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทํางานจากรุ่นพี่สู่
รุ่นน้อง ดังนี้
ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการศึกษาระหว่าง
นางวนิดา ธรรมเกษร กับ น.ส. พิจิตรา ธรรมสถิติย์
มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1.1.จัดทําคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work
Instruction) ในหน้าที่ของนักวิชาการการศึกษา
1.2. การจัดทําหลักสูตร (มคอ.2) ปริญญาโท และ
ศึกษาการทําของ ป.เอก
1.3. การจัดทํา มคอ.3 มคอ.5
1.4. การจัดทํา มคอ.5
1.5. ฝึกปฎิบัติงานจากประสบการณ์จริง เช่น การ
ลงข้อมูลตารางสอนในSupreme 2004
1.6. การดูแลอาจารย์ชาวต่างชาติในเรื่องการต่อ
อายุวีซ่า และต่ออายุ Work Permit ของ Mrs. Kanu
Priya Mohan

งบ
ประมาณที่ได้รับ
(จ่ายไป)
30,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบการบริ
หารงานให้มีประสิทธิภาพ
[49]
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ไม่บรรลุ

1.7. ติดตามนิสิต ในเรื่องต่างๆการลงบทความ
วิชาการ ความพึงพอใจของนายจ้าง
ผลการประเมิน
-บุคลากรมีการรับรู้ความ สามารถในการทํางาน
ของตนเองร้อยละ 95
2) กิจกรรมเสริมทักษะความ สามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร ระยะแรก ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ค.
2556 (Summer Workshop foe the BSRI Staff
“Developing friendship with English”) By Dr.
Kanu Priya Mohan
ผลการประเมิน
-บุคลากรมีการรับรู้ความ สามารถในการทํางาน
ของตนเองร้อยละ 80.5
3) เสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานผลการ
ดําเนินงาน
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการโดย บุคลากร
สายสนับสนุน ที่ได้รับการอบรมทั้งในและต่างประเทศ
มาพูดคุยเล่าเรื่องที่ได้ไปเข้ารับอบรมมา
ผลการประเมิน
-บุคลากรมีการรับรู้ความ สามารถในการทํางาน
ของตนเองร้อยละ 85

งบ
ประมาณที่ได้รับ
(จ่ายไป)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบการบริ
หารงานให้มีประสิทธิภาพ
[50]
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

12. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์

12. ร้อยละ 80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์

12. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ร้อยละ
80

แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ไม่บรรลุ

8. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการภายในสํานักงาน
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สถาบัน จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการภายในสํานักงาน เตรียม พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ณ
วั น ที่ 1-5 กั น ยายน 2556 โดยมี บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการจํานวน 11 คน
และอาจารย์ เ ข้ าร่ วมโครงการจํ านวน 3 คน และ
ผู้ติดตาม 1 คน รวม 15 คน
ผลการประเมิน
-บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการ 11
คน คิดเป็นร้อยละ 77.3
-บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 80
9. ศึกษาดูงานภายในประเทศ: ก้าวแห่งการพัฒนา
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
สําหรับในปีงบประมาณ 2556 สถาบัน
ดําเนินการจัดหาสถานที่สําหรับการศึกษาดูงานใน
ประเทศไว้แล้ว แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับตอบรับ และ
ช่วงเวลาไม่สะดวก จึงขอดําเนินโครงการดังกล่าวไป
ในปีงบประมาณ 2557

งบ
ประมาณที่ได้รับ
(จ่ายไป)
178,425

120,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบการบริ
หารงานให้มีประสิทธิภาพ
[51]
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

13. ร้อยละของความ 13. ผู้ให้บริการมี 13. ผู้ให้บริการมีความพึง
พึงพอใจของผู้
ความพึงพอใจต่อ พอใจต่อการบริการมากกว่า
ให้บริการ
การบริการมากกว่า ร้อยละ 70
ร้อยละ70



14. ร้อยละของงาน
ฝ่ายต่างๆที่ทําคู่มือ



14. ร้อยละ 70
14. สถาบันฯ ได้ดําเนินการ
ของงาน ฝ่ายต่างๆ จัดทําคู่มือของฝ่ายต่างๆ ร้อย
ละ 75.00 ของงานทั้งหมด
ที่ทําคู่มือ
8 ฝ่าย (ฝ่ายการเรียนการ
สอน, ฝ่ายวิจัย, ฝ่ายนโยบาย
และแผน, ICT, ฝ่ายการเงิน
,สารบัญ และพัสดุ)
15. จํานวนผลงานเพื่อ 15. มีผลงาน
15. สถาบันฯ มีผลงานวิจัย
ขอตําแหน่งในสายงาน เช่นงานวิจัย/คู่มือ เพื่อเตรียมขอผลงานใน
การปฏิบัติงานใน ตําแหน่ง จํานวน 1 เรื่อง
(งานวิจัย/คู่มือการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่ง ตําแหน่งงานอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงาน
งาน)



แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ไม่บรรลุ

10. โครงการกระบวนการทํางานเชิงรุก
มีกิจกรรมดังนี้
- การให้บริการเชิงรุกแก่ผู้มาใช้บริการ
สถาบันดําเนินโครงการกระบวนการทํางานเชิงรุก
การให้บริการเชิงรุกแก่ผู้มาใช้บริการในแต่ละงาน
- จัดทําคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
ในหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ
สถาบัน ได้ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ จากจํานวนงานทั้งหมด 8 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 75.00
- พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการกิจกรรม/
โครงการ
ในปีงบประมาณ 2556 อยู่ในระหว่างการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการ
11.โครงการเร่งรัดการสร้างผลงานเพื่อความ
ก้าวหน้าในสายงาน ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
วิชาการ
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร กําลังดําเนิน
โครงการวิจัย 1 เรื่อง และคู่มือปฏิบัติงานนโยบาย
และแผน เพื่อเตรียมขอผลงานในตําแหน่ง

งบ
ประมาณที่ได้รับ
(จ่ายไป)
10,000

10,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบการบริ
หารงานให้มีประสิทธิภาพ
[52]
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

3.มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อ
การบริหารและ
การตัดสินใจ

แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ไม่บรรลุ

16. ร้อยละของ
16. ร้อยละ 70
บุคลากรที่ทํากิจกรรม ของบุคคลการมี
การทํากิจกรรมที่
ที่เป็นจิตสาธารณะ
เป็นจิตสาธารณะ

16. สถาบันฯ จัดกิจกรรม/
โครงการสังคมจิตสาธารณะ
สังคม BSRI โดยบุคลากรทํา
กิจกรรมร้อยละ 70



12. โครงการสังคมจิตสาธารณะ สังคม BSRI มี
กิจกรรมดังนี้
- ดูแลรักษาสิ่งที่เป็นสาธารณะสมบัติของสถาบัน
- ประหยัดพลังงาน

17. จํานวนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้น

17. สถาบันมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร จํานวน 1 ระบบ คือ
ระบบสารสนเทศครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์



13.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร (สํารวจความต้องการของผู้บริหาร)
ในปีงบประมาณ 2556 ได้ดําเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอยุ่ระหว่างการใช้งาน

18. สถาบันฯ มีระบบข้อมูล
เกี่ยวกับงานในตําแหน่งหน้าที่
คือ ระบบ ICT
http://bsris.swu.ac.th/index_
academic.asp



14. จัดทําระบบข้อมูลเกี่ยวกับงานในตําแหน่ง
หน้าที่ให้ทันสมัย
สถาบันฯ ได้ดําเนินการจัดทําระบบข้อมูล
เกี่ยวกับงานในตําแหน่งหน้าที่ให้ทันสมัย และอยู่ใน
ระหว่างการติดตามความก้าวหน้าของข้อมูล
15.การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทํางาน
สถาบันฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการทํางาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2556

18. จํานวนระบบ
ข้อมูลเกี่ยวกับงานใน
ตําแหน่งหน้าที่

17. มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
ผู้บริหารที่มี
คุณภาพ อย่าง
น้อย 1 ระบบ
18. มีระบบข้อมูล
เกี่ยวกับงานใน
ตําแหน่งหน้าที่
อย่างน้อย 1
ระบบ

งบ
ประมาณที่ได้รับ
(จ่ายไป)
5,000

125,000

5,000

5,000
(700)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบการบริ
หารงานให้มีประสิทธิภาพ
[53]
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

4. มีโครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่ง
อํานวยความ
สะดวกและ
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการทํางาน

19. สถาบันฯ มีช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์ 4 ช่องทาง
ได้แก่ Website BSRI, Social
Network, E-mail และติด
ประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์
เป็นต้น



20. สถาบันฯ ใช้งบประมาณ
ในการปรับภูมิทัศน์ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 85,817.90 บาท คิด
เป็นร้อยละ 17.16
สถาบันฯ ได้ดําเนินการ
ปรับเป้าหมายเป็น ปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันวิจัย
ปรับตัวชี้วัดเป็น
ความพึงพอใจใน
มีคะแนนความ พฤติกรรมศาสตร์ และประเมิน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ พึงพอใจมีเฉลี่ย
ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ย
สถาบันวิจัยพฤติกรรม 3.51 ขึ้นไป
4.24
ศาสตร์
*เนื่องจาก รายการของ



19. จํานวนช่อง
ทางการเผยแพร่
ข้อมูล

19. มีช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์
สถาบันอย่างน้อย
3 ช่องทาง

20. ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้ใน
การพัฒนา ปรับปรุง
ภูมิทัศน์

20.งบประมาณที่
ใช้ในการปรับภูมิ
ทัศน์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

- ห้องโถงชัน้ ล่าง ไม่ได้รบั อนุมัติ
เงินเพือ่ ดําเนินการ (80,000 บาท)
- ปรับปรุงห้องเรียน (ตู้ Rack
กระจายสัญญาณอินเทอร์เนต)

แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ไม่บรรลุ

16. โครงการประชาสัมพันธ์สารสนเทศ มีกิจกรรม
ดังนี้
- จัดทําป้ายประกาศประชาสัมพันธ์สารสนเทศ
(ไม่ได้รับอนุมัติเงิน)
- จัดทําจดหมายข่าว สารสนเทศ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อออนไลน์
สถาบันฯ ได้ดําเนินการจัดทําจดหมายข่าว
ประจําทุก 2 เดือน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และ
http://bsri.swu.ac.th/cont_
news.asp?id_typenews=4
17. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มีกิจกรรม ดังนี้
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องโถงชั้นล่างของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (จัดหาคอมพิวเตอร์ใน
การสืบค้นข้อมูล จัดหาแบบฟอร์มการใช้ห้อง ขอใช้
อุปกรณ์)
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องทํางานชั้นบนของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
- ปรับปรุงห้องเรียน ห้องพักนิสิต และห้อง
สารสนเทศ และห้องพักอาจารย์ของสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
- จัดทําสถานที่ที่ใช้รับรองผู้มาติดต่อ

งบ
ประมาณที่ได้รับ
(จ่ายไป)
110,000

500,000
(85,817.90)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบการบริ
หารงานให้มีประสิทธิภาพ
[54]
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

ไม่บรรลุ

แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งบ
ประมาณที่ได้รับ
(จ่ายไป)

ไม่ได้รบั อนุมัติเงินเพื่อดําเนินการ
(55,000 บาท)
รวมไม่ได้รบั อนุมัติเงินเป็นทัง้ สิน้
135,000 บาท

21. จํานวนครั้งของ 21. มีการตรวจ
การตรวจสภาพการใช้ สภาพการใช้งาน
งานพร้อมการแก้ไข
พร้อมการแก้ไข
อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง

21. สถาบันฯ มีการตรวจ
สภาพการใช้งานของสิ่งอํานวย
ความสะดวกและการส่งเสริม
สุขอนามัย ปีละ 2 ครั้ง



22. ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร

22. บุคลากรของสถาบัน มี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่ง
อํานวยความสะดวก ร้อยละ
80



22. บุคลากรมี
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80

380,000
18. โครงการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกและ
(280,164.46)
ส่งเสริมสุขอนามัย ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์
- ดูแลและปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์
สํานักงาน สําหรับห้องประชุม ห้องเรียน ห้อง
สารสนเทศ
- ดูแลและส่งเสริมระบบสาธารณูปโภคและสุขอนามัย
มีกิจกรรมดังนี้
- ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ (ตู้ยา ออกกําลังกาย
มุมพักผ่อนหน่อยใจ)
- มีการสํารวจ ตรวจเช็ค ซ่อมแซม สาธารณูปโภค
ทุก 6 เดือน
- การดูแลความสะอาดของอาคารสถาบัน
- มีการกําจัดปลวกและกําจัดหนูทุกเดือน
- ปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสถาบันฯ
การปรับปรุง ซ่อมแซม ส่วนที่ชํารุดของตัวอาคาร

[55]
ผลการติดตามและการประเมินผลตามตัวชี้วัดและรายงานความก้าวหน้าในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

ทั้งหมด

ดําเนินการแล้ว

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ (บาท)

4
22
18
1,675,035

22
18
454,002.36

ไม่บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ (%) ตามตัวบ่งชี้ (%)

-

100.00
100.00
27.10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 : ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมอาจารย์นักวิจัย ให้
เพิ่มพูนศักยภาพในการวิจยั และการจัดการเรียนการสอน และสร้างโครงการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชีว้ ัด และ 2 โครงการ/
แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้

[56]
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 : ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

1. มีบุคคลากรของ
สถาบันฯเข้าร่วมหรือ
เป็นผู้นําในการ
พัฒนาการวิจัยและการ
จัดการเรียนการสอนแก่
บุคคลากรของ
มหาวิทยาลัย

1.ร้อยละของ 1.มีบุคลากร
จํานวน
เข้าร่วม ร้อย
บุคคลากร
ละ 50-80
ฝ่ายวิชาการ

1 . มี บุ ค ล า ก ร เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการของมหาวิทยาลัย
จํานวน 7 คน จากจํานวน
อาจารย์ทั้งหมด 15 คนคิดเป็น
ร้อยละ 47.00



2.มีการร่วมมือกับคณะ
หรือหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการ
วิจัย รับใช้สังคม

2.จํานวน
โครงการ

2. ในปี งบประมาณ 2556
มีโครงการของมหาวิทยาลัย
จํานวน 2 โครงการ



2. มีจํานวน
โครงการ
อย่างน้อย 1
โครงการ

ไม่ กําลังดําเนิน
บรรลุ
งาน

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม

งบ
ประมาณที่ได้รับ
(จ่ายไป)

โครงการของมหาวิทยาลัย
- กิจกรรมส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพื่อเสริมสร้างอาจารย์รุ่นใหม่ด้านการวิจัย
และการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์
อินทรกําแหง เป็นวิทยากรโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ณ วันที่ 25
กรกฎาคม 2556 และ 20-22 สิงหาคม
2556
2. อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง นักวิจัยมือใหม่
กับระเบียบวิธีการทางสถิติ วันที่ 13
มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 20
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรจน์ บัวศรี
โครงการของมหาวิทยาลัย
1. ทําโครงการวิจัยร่วมกับสํานักนวัตกรรม
ฯ มศว ในการทําวิจัยเกี่ยงกับสื่อ Thai PBS
ซึ่งเป็นการมีการร่วมมือกับคณะหรือหน่วย
งานของมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย รับใช้
สังคม เพื่อให้นิสิตมีจิตรับใช้สังคม (ผศ.
ประทีป จินงี่, อ.อุษา ศรีจินดารัตน์,)

2,500

2,500

[57]
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการบรรลุตัวชี้วัด

ผลการบรรลุตัวชี้วัด
บรรลุ

ไม่ กําลังดําเนิน
บรรลุ
งาน

แผนงาน / โครงการ
กิจกรรม

งบ
ประมาณที่ได้รับ
(จ่ายไป)

2. โครงการวิจัยเรื่องการ
ประเมินผลจากการชมภาพยนต์เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจของนิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รศ.ดร.
ดุษฎี โยเหลา, อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ,
อ.ดร.ศรันย์ พิมพ์ทอง)

ผลการติดตามและการประเมินผลตามตัวชี้วัดและรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ (บาท)

ทั้งหมด

ดําเนินการแล้ว

2
2
2
5,000

2
2
2
-

บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
(%)
100
100
100
-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[58]

สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี 2556
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1
สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์
และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4
สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5
พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6
ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
จํานวน
บรรลุ
ไม่บรรลุ บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด เป้าหมาย เป้าหมาย ตามตัวชี้วัด
ทั้งหมด
ร้อยละ
7

6

1

85.72

20

17

3

85.00

5

5

-

100.00

14

12

2

85.72

22

22

-

100.00

2

2

-

100.00

รวม
70
64
6
91.43
บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 ร้อยละ 91.43

