
 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

                                                           แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  
 ยุทธศาสตรวจิัยและการจดัการความรูเพื่อสังคม  
 
 

โดย  รองศาสตราจารยงามตา  วนนิทานนท 
 

ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย เปาหมายของสถาบันฯ แผนงาน กิจกรรม / โครงการทีจ่ะทํา เวลา/ความถี่/
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจยั 
- สรางความเปนเลิศทางความรู 
    ทีก่อใหเกิดปญญา 
- พัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัย 
ทั้งที่เปนอาจารยและผูสนับสนุน
วิชาการใหมีความพรอมตอการ
พัฒนาการศึกษาภายใตกระบวน
ทัศนใหม 

 

เปาหมายที่ 1
สรางองคความรูจากการ

วิจัยทีม่ีมาตรฐานเปนเลศิ 

1.1 สงเสริมบุคลากรใหพฒันา
โครงการวิจยัรวมกนั 

1.1.1 ประสานงานจัดประชมุรวมระดมความ
         คิดจากผูเชี่ยวชาญภายนอก  คณาจารย

สถาบันฯ  ตลอดจนศิษยเกาและศิษย
ปจจุบัน  เพื่อกําหนดประเด็นการวิจัย
ของสถาบันฯ  ที่ควรสงเสริม ผลักดันให
บุคลากรและนิสิตของสถาบันฯ  ทาํการ
วิจัยเชิงบูรณาการ  ซึ่งเปนประเด็นที่
สอดคลองกับนโยบายของประเทศ  หรือ
เปนความตองการของสังคมปจจุบันและ
อนาคต  (ตัวบงชี้ที ่ 2.0, 2.3, 2.4  สมศ. 
4.2.2  ก.พ.ร.) 

1.1.2 สงเสริมใหจัดทําโครงการวิจยัในประเด็น
ที่สอดคลองกบัแผนวิจัยของสถาบัน ฯ 
ไดแก 

 

โดยจะจัดควบคูกับ
กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตรของสถาบัน
งบรายไดสถาบัน ฯ
สําหรับการวิจยั 5%  
จัดในไตรมาสที่ 2 
ของปงบประมาณ 
2551 
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ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย เปาหมายของสถาบันฯ แผนงาน กิจกรรม / โครงการทีจ่ะทํา 
เวลา/ความถี่/
งบประมาณ 

           1)  การสรางองคความรูจากการวิจยั
              ดานการถายทอดทางสังคมแนว 
              ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแกเยาวชน 
              ผานสถาบันครอบครัวและโรงเรียน 
         2) การสรางองคความรูจากการวิจยั 
              ดานการทาํงานในองคการและ 
              ธรรมาภิบาล 

 

  1.2  สนับสนนุบุคลากรใหม ี
       โอกาสเพิม่พูนประสิทธ ิ
       ภาพและประสบการณใน 
       การทาํวิจยัซึ่งนําไปสูการ 
       พัฒนามาตรฐานการวจิัย 
       ของสถาบันฯ 

1.2.1  มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของสถาบัน
(ตัวบงชี้ที่  2.0  สมศ.  และที่  4.1  สกอ.) 

1.2.2  จัดสรรงบประมาณใหบุคลากรทั้งสาย
อาจารยและนักวิชาการ ไดเขารับการอบรม
ความรูเชิงทฤษฎีและวิธีวิทยาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทําวิจัย
ของสถาบันฯ 

1.2.3  จัดใหมีการรายงานความกาวหนาของ 
           โครงการวิจัยที่บุคลากรสถาบัน ฯ  กําลัง 
           ดําเนินการอยู  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
           ระหวางกนั ในรายการ  “บอกกลาวเลาขาน 
           งานของเรา” 

งบรายไดวิจยั  5 % 
จัดไตรมาสละ 1 ครั้ง 
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ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย เปาหมายของสถาบันฯ แผนงาน กิจกรรม / โครงการทีจ่ะทํา 
เวลา/ความถี่/
งบประมาณ 

   1.2.4  จัดหาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแหลงทุนใน
ระดับชาติและนานาชาติ  และประสานงานให
การเขาถึงแหลงทุนตาง ๆ  

1.2.5   กระตุนใหบุคลากรของสถาบัน ฯ พัฒนา
โครงการวิจัยที่มีมาตรฐานสูง เพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย                

            (ตัวบงชีท้ี่  2.5  สมศ. ที่  4.3   สกอ.  
             และที่  4.2.3   ก.พ.ร.) 
1..2.6  สนับสนุนและชวยหาชองทางใหบุคลากร 
            สถาบัน ฯ เขารวมทําวิจยักับหนวยงาน 
            ภายนอกสถาบัน ฯ  (ตัวบงชี้ที่  2.9   สมศ.) 

 

  1.3 สงเสริมการเผยแพร
ผลงานวิจยัเพือ่ใหเกิด
ประโยชนในวงกวางและ
ดําเนนิการใหเปนที่
ยอมรับในวงวชิาการ 

1.3.1 สนับสนุนงบประมาณการเผยแพร
          ผลงานวิจัยในลักษณะบทความ 
          ภาษาอังกฤษเพื่อนําลงวารสารใน 
          ประเทศและตางประเทศ     
          (ตัวบงชี้ที่  2.6  สมศ.) 

งบรายไดวิจยั  5 % 
จัดในไตรมาสที่  3 
และ  4 
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ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย เปาหมายของสถาบันฯ แผนงาน กิจกรรม / โครงการทีจ่ะทํา เวลา/ความถี่/
งบประมาณ 

   1.3.2  นําบทคัดยอผลงานวิจัยทั้งภาษาไทย
          และอังกฤษที่เปนปจจุบันเผยแพรใน 
           website ของสถาบันฯ  กรณีเจาของ 
          ผลงานอนุญาตและมขีอมูลพรอม 
          สามารถนําลงในรูป full text ไดดวย   
1.3.3  รวมจัดการประชุมทางวิชาการดาน 
          พฤติกรรมศาสตรประจําป ในวนัคลาย 
          วันสถาปนาสถาบันวจิัยพฤติกรรม 
          ศาสตร  เพื่อเปนเวทีใหนกัวิจยันาํผล 
          งานวิจยัและผลงานสรางสรรคดานนี ้
          ของตนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน     
1.3.4  เตรียมขอมูลแกคณาจารยเกีย่วกบัหนวย 
          งานหรือองคการทีม่ีการใหรางวัลผลงาน 
          วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตร  
          พรอมรวบรวมระเบียบการเสนอขอรับ 
          รางวัลและแบบฟอรมการจัดทาํรายงาน 
          เพื่อเสนอรับรางวัลผลงาน เชน สํานักงาน 
          คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  
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ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย เปาหมายของสถาบันฯ แผนงาน กิจกรรม / โครงการทีจ่ะทํา 
เวลา/ความถี่/
งบประมาณ 

         สํานักงานกองทุนสงเสริมการวิจยั
          (สกว.)  สํานักงานกองทุนสรางเสริม  
          สุขภาพ  (ส.ส.ส.)  (ตัวบงชีท้ี่ 2.8 สมศ.)  
1.3.5  จัดหาขอมูลความรูเกีย่วกับการจด 
          ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาดาน 
          ผลงานวิจัยและงานที่เกี่ยวของ ตลอด 
          จนจัดหาผูเชีย่วชาญบรรยายใหความรู 
          ในเรื่องดังกลาว (ตัวบงชี้ที ่2.7 สมศ.) 

 

 เปาหมายที่ 2
สรางนักวิจัยและ

นักวิชาการดานพฤติกรรม
ศาสตรที่มีความสามารถสูง
และมีคุณธรรม 

2.1 พัฒนาความสามารถ 
      ทางการวจิัยแกบุคลากร 
      และนิสิตระดับบัณฑิต 
      ศึกษา 

2.1.1  รวมกบัยุทธศาสตรพัฒนาการเรียนรู
          จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการใหแก 
          บุคลากร นิสิต   เพื่อใหความรูเชิงทฤษฎี 
              และวิธวีิทยาใหม ๆ  
2.1.2  ใหโอกาสนิสิตไดเรียนรูประสบการณใน 
          การทําวิจัยจากคณาจารยสถาบันฯ 
          เชน   ใหนิสิตเขารวมกิจกรรม 
           “บอกกลาวเลาขานงานของเรา”  
          เมื่อคณาจารยเลาเกี่ยวกับงานวิจยั 
          ของตน 
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ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย เปาหมายของสถาบันฯ แผนงาน กิจกรรม / โครงการทีจ่ะทํา 
เวลา/ความถี่/
งบประมาณ 

   2.1.3 เปดโอกาสใหนิสิตเขารวมในโครงการ 
          วิจัยของสถาบันฯ ตั้งแตเริ่มเขามาเปน 
          นิสิตเพือ่ใหมีประสบการณตรงในการทํา
          วิจัยโดยรวดเร็ว  สรางเจตคติที่ดีตอการ 
          ทําวิจัยแกนิสิต และใหความสนใจทํา 
          วิจัยในหัวขอที่สามารถขยายงานวิจยั 
          ของสถาบันฯ 

 

  2.2  เผยแพรความรูทางการ 
       วิจัยพฤติกรรมศาสตร 
       แกนักวิชาการทั่วไป 

2.2.1  ใหความรวมมือในการจัดฝกอบรมดาน
          การวจิยัแกนักวิจัย นกัวิชาการและ 
          บุคคลที่สนใจทั่วไปภายในและภายนอก 
          สถาบัน ฯ 
2.2.2  สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยของ 
          นิสิต โดยใหคําปรึกษาดานการเขียน 
          บทความลงวารสาร ตลอดจนสนับสนุน 
          ใหนิสิตที่จบหลักสูตรฯ นาํผลงานวจิัย 
          โดดเดนไดสงผลงานเขาขอรับรางวลั 
          จากหนวยงานวิจัยระดับชาติ   
          (ตัวบงชี้ที่  2.8  สมศ.) 
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ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย เปาหมายของสถาบันฯ แผนงาน กิจกรรม / โครงการทีจ่ะทํา 
เวลา/ความถี่/
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการจัดการความรู
เพื่อสังคม 
     ปรับทิศทางความสัมพนัธ
ระหวางมหาวทิยาลัยกับสังคม จาก
การที่มหาวิทยาลัยเปนผูสงออก
ความรูและทกัษะในรูปของการ
บริการทางวิชาการ เพื่อสังคมไปสู
การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับ
สังคม 

เปาหมายที่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลและ
สังคม 

3.1  สนับสนนุการทาํวิจยัเพือ่ 
       เพิ่มองคความรูดาน 
       ปจจัยเชิงเหตุและผลของ 
         พฤติกรรมสําคัญที่สถาบัน 
      มีการวิจัยอยางตอเนื่อง 
      และสนับสนุนการทาํวจิยั 
      เพื่อพิสูจนความเปน 
      สาเหตุ (ทาํวิจัยเชิงทดลอง 
      ประเมนิผล) ของกิจกรรม 
      ตนแบบกอนนาํไป 
      ประยุกตใชพัฒนากับ 
      ประชาชนในวงกวาง 

3.1.1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก
         คณาจารยของสถาบันฯ และเครือขาย 
          ทางวิชาการเพื่อการสรางขอเสนอ 
          โครงการวิจัยที่เกีย่วกับการพัฒนา 
          คุณภาพชีวิตของประชาชนกลุมรากแกว 
          โดยมีความสอดคลองกับแผนวิจัยของ 
          สถาบัน  ปจจุบัน  คือ การวจิัยและ 
         พฒันาบนพื้นฐานพฤติกรรมศาสตร 
         รวมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

งบรายไดวิจยั 
สถาบัน  5 % 
จัดในไตรมาสที่  2 
และ  3 
 

  3.2 จัดการความรูสูสังคม 
      ดวยการประยุกตผลิตผล 
        งานวิจัยและวิชาการทาง 
      พฤติกรรมศาสตรเขาสูการ 
      รวมรูรวมเรียนของชุมชน 

3.2.1 นาํผลผลิตจากการวิจยัลงสูโครงการ
          บริการวชิาการ เชน โครงการเสริมสราง 
          ชมุชนพฒันาเพื่อการประยุกตความรูสู 
          ชมุชนดวยวธิีการจัดการความรูรวมกบั 
          ชมุชน โดยเริ่มที่ชุมชนเฉพาะกอน  
           แลวจงึขยายออกไปสูชุมชนอื่นตอไป 

งบประมาณบริการ
วิชาการแกชุมชน 
ป 2551 

 



 
 8 

 

ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย เปาหมายของสถาบันฯ แผนงาน กิจกรรม / โครงการทีจ่ะทํา 
เวลา/ความถี่/
งบประมาณ 

   3.2.2 ในทางกลับกัน นาํประสบการณจากการ
          ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนมา 
           สังเคราะหเพื่อจัดทําเปนโครงการวจิัย 
           ตอไป 
3.2.3   เผยแพรความรูจากการวิจยัและ 
           วิชาการสูประชาชนในวงกวาง ในหลาย
           รูปแบบและหลายชองทาง 

 

 เปาหมายที่ 4 สืบสานและ
สรางเสริมศลิปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทยที่ดีงาม 

4.1 สนับสนนุโครงการวิจยัที ่
       สรางองคความรูทาง 
       พฤติกรรมศาสตรเชิงพทุธ 
       ศาสนาและงานวิจัยเพือ่ 
       การรักษาและสรางเสริม 
       วัฒนธรรมและ 
       ภูมิปญญาของไทย 

4.1.1 ใหคําปรึกษาแกบุคลากรและนิสิตดาน
          การวจิยัแกโครงการวิจัยพฤติกรรม 
          ศาสตรเชิงพทุธศาสนา และโครงการ 
          สงเสริมภูมิปญญาไทย   รวมทัง้งาน 
          สรางสรรคที่เกี่ยวของ 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


