
  
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการเรียนรู 

 
              โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลาสลกัษณ  ชัววัลลี 

 
 

ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 
 

เปาหมายของสถาบันฯ 
 

แผนงาน 
 

กิจกรรม / โครงการทีจ่ะทํา 
 

เวลา/ความถี่/งบประมาณ 
 

 

ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจยั 
1.  สรางความเปนเลิศทางความรู 

     ที่กอใหเกดิปญญา 

 

เปาหมายที่  1 
   สรางองคความรูจากการวจิัย

ที่มีมาตรฐานที่เปนเลิศ 

 

 
 

1.  สนับสนนุใหนิสิตสรางเคา 

     โครง / ปริญญานิพนธทีม่ี 

     คุณภาพ  มีความริเริ่ม  และ 

     เปนประโยชนเพื่อเพิ่มพนูองค 

     ความรูทางพฤติกรรมศาสตร 

     ของสถาบันวิจยัพฤติกรรม 

     ศาสตร 

 

 
 

1.  กจิกรรมนีด้ําเนนิการโดยคณะ 

     กรรมการบริหารหลักสูตรอยู 

     แลว  โดยสถาบันฯ สนบัสนุน 

     งบประมาณ 

2.  จัดประชุมคณะกรรมการ  

     วิชาการของสถาบนัฯ  เพือ่ 

     พิจารณาประเด็น / ปญหา  

     การทาํปริญญานิพนธของนิสิต 

     ใหมีคุณภาพ 

3.  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 

     นิสิตใหความรูเพิ่มเติมทัง้ดาน 

     เนื้อหาพฤติกรรมศาสตร  วธิ ี

     วิทยาการวจิัย  และประเด็น 

     ปญหาวิจยัทีน่าสนใจ 

 

 
 

1.  ตามการประชุมเอง 

     คณะกรรมการบริหาร 

     หลักสูตร   

 

2.  จัดประมาณเดือนเวน 

     เดือน   

 

 

 

3.  จัดภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

    (ใชงบประมาณเงนิรายได 

    40,000.- บาท ซึ่งเปนงบที ่

    รวมกับคาตอบแทน 

    วทิยากร) 
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ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 
 

เปาหมายของสถาบันฯ 
 

แผนงาน 
 

กิจกรรม/โครงการทีจ่ะทํา 
 

 

เวลา/ความถี่/งบประมาณ   

   

2.  สนับสนนุใหนิสิตทําปริญญา 

     นิพนธที่มสีวนเกี่ยวของกับ 

     แผนงานวจิัยหลักของสถาบัน 

     และงานวจิัยของอาจารย 

 

1. ประชาสัมพันธใหนิสิตทราบถึง 

    แผนงานวิจยัหลักของสถาบัน 

    และโครงการวิจัยของอาจารย 

    สถาบันทางสื่อเอกสารและทาง 

    เว็บไซตเพือ่เชิญชวนใหเขารวม 

    ตามความสนใจ 

2. จัดรายการ  “พบนักวิจัย 

    คุณภาพ” ในโครงการพัฒนา 

    ศักยภาพนสิิตใหนักวิจัย  

    (รวมทั้งอาจารยของสถาบันฯ  

    เองดวย)  ทีม่ีผลงานที่ดี /  

    นาสนใจ  ตามทีน่ิสิตเสนอ 

    รายชื่อและที่ประธานยุทธศาสตร

    เรียนเชิญมาเลางานของตน 

    เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูจากงานวิจัย 

    และเกิดแรงบันดาลใจในการทาํ 

    วิจยั  (โดยทํางานรวมกับ 

    ยทุธศาสตรวิจัย   

    รศ.งามตา  วนินทานนท  

    ประธานยุทธศาสตร) 

 

1. จัดตลอดป โดยประสาน 

    กับฝายประชาสัมพนัธ 

    คณาจารยและนักวิชาการ 

    คอมพวิเตอรของสถาบัน 

    วิจัยพฤติกรรมศาสตร 

 

2.  จัดภาคเรียนละ 1 - 2 ครั้ง  

     ตามงบประมาณจะเอื้อ 

     อํานวย  (ใชงบประมาณ 

     เงินรายได 40,000.- บาท 

     ซึง่เปนงบที่รวมกบั 

     คาตอบแทนวทิยากร) 
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ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 
 

เปาหมายของสถาบันฯ 
 

แผนงาน 
 

กิจกรรม/โครงการทีจ่ะทํา 
 

 

เวลา/ความถี่/งบประมาณ   

   

3.  สนับสนนุใหนิสิตเผยแพร 

     งานวิจยัในการประชุม 

     วิชาการและในวารสาร 

     วิชาการ 

 

1.  จัดการประชุมวิชาการทาง 

     พฤติกรรมศาสตร  ประจําป 

     พ.ศ.  2551  เนื่องในโอกาสวนั 

     ครบรอบการสถาปนาสถาบันฯ  

     (มีเอกสารหลังการประชุมหรือ  

     Proceedings  ดวย) 

2.  สนับสนนุใหนิสิตเสนองานวิจยั 

     ในที่ประชุมตางๆ  ทีม่ีการทํา 

     เอกสารหลังการประชุม  เชน  

     การประชุม  The 5th  

     International Postgraduate  

     Research Colloquium   

     ที่ประเทศมาเลเชีย  และที ่

     มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

     โดยจัดงบประมาณใหการ 

     สนับสนนุ  และจัดกิจกรรม  

     เพื่อการเตรียมตัวเสนอผลงาน 

 

 

1.  จัดภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

     (ใชงบประมาณเงนิรายได 

     20,000.- บาท) 

 

 

 

2.  ตามการประชุมทีน่ิสิตเขา 

     รวม  (งบประมาณเงนิ 

     รายได  50,000.- บาท) 
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ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 
 

เปาหมายของสถาบันฯ 
 

แผนงาน 
 

กิจกรรม/โครงการทีจ่ะทํา 
 

 

เวลา/ความถี่/งบประมาณ   

   

 
 

3.  สนับสนนุการทาํปริญญานพินธ 

     ของนิสิตทกุระดับ และการ 

     เตรียมพรอมตีพิมพผลงานวิจยั 

 

 

 

 

 

4.  กระตุนใหนิสิตนาํผลงานวิจยัลง 

     ตีพิมพในวารสารที่มมีาตรฐาน 

     โดยพิจารณามาตรการรวมกนั 

     ในการประชุมคณะกรรมการ 

     วิชาการของสถาบนัฯ 

 

3.  จัดใหทนุการทําปริญญา 

     นิพนธ  แกนิสิตที่ผานเคา 

     โครงการวจิัยแลวทกุ 

     ระดับ  ปละ  2  ครั้ง   

     (ใชเงินจากกองทุน 

     สถาบันวิจยัพฤติกรรม 

     ศาสตร ทนุละ 5,000.-  

     บาท จํานวน 3 ทนุ 

4.  ในการประชุมคณะ 

     กรรมการวชิาการของ 

    สถาบันฯ  เดือนเวนเดือน 
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ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 
 

เปาหมายของสถาบันฯ 
 

แผนงาน 
 

กิจกรรม/โครงการทีจ่ะทํา 
 

 

เวลา/ความถี่/งบประมาณ   
 
 

 

1.  สรางความเปนเลิศในทางความรู 

     ที่กอใหเกดิปญญา 

 

 

 

2.  ปรับทิศทางหลักสูตรใหม ี

     เปาหมายไปสูการสรางกระบวน 

     การเรียนรูที่กอใหเกิดปญญา 

 

 

 

 

เปาหมายที่ 2 
    สรางนักวิจยัและนักวิชาการ 

ดานพฤติกรรมศาสตรที่มีความ 

สามารถสูงและมีคุณธรรม 

 
 

 

1.  สงเสริมใหนิสิตมีความรู 

     ความสามารถสูงทางดาน 

     เนื้อหาพฤติกรรมศาสตรและ 

     วิธีวทิยาการวิจัย 

 

2.  ผลักดันใหมีการปรับปรุง 

     หลักสูตรการวิจัยพฤติกรรม 

     ศาสตรประยุกตทีม่ีความ 

     เขมขนทางวิชาการ 

 

 

3.  กระตุนใหคณาจารยทํางาน 

     วิจัยที่ชวยพัฒนาการเรียนรู 

 

 

 

4. พฒันาคุณภาพผูสอน 

 
 

 

1.  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของ

     นิสิต  โดยใหมีวทิยากรบรรยาย 

     หัวขอทางพฤติกรรมศาสตรและ 

     วิธีวทิยาการวิจัยเพิ่มเติมจาก 

     วิชาเรียนประจําของนิสิต 

2.  เชิญผูทรงคุณวุฒิ 2 - 3 ทาน  

     มาใหขอเสนอแนะการปรับปรุง 

     หลักสูตรกอนดําเนินการตอไป 

 

 

 

3.  ประกาศเชิญชวนคณาจารยให 

      ทาํการวิจยัในชั้นเรียน หรือ 

      สังเคราะหองคความรูทีเ่ปน 

      ประโยชนตอการจัดการเรียน 

      การสอน 

4.  สนับสนนุการทาํผลงานวิชาการ 

     ของอาจารย การประชุม / อบรม

     ของอาจารย และการเขียนตํารา 

     ของอาจารย 

 
 

 

1. จัดภาคเรียนละ 1 - 2 ครั้ง  

    (งบประมาณเงินรายได 

    40,000.- บาท ซึ่งรวมกับ 

    งบคาตอบแทนวิทยากร) 

 

2. เดือน  ตุลาคม  2550 

    ประมาณเดือน  มกราคม 

    หรือ  กุมภาพันธ  2551 

    ตามที่ผูทรงคุณวุฒิจะให 

    เวลา  (งบประมาณการ 

    ปรับปรุงหลักสูตร) 

3. ดําเนินงานไดตลอดป  

    (งบประมาณเงินรายได 

    ทีห่ักไว 5% เพื่อการวิจยั) 

 

 

4.  ดําเนนิงานตลอดป  โดย 

     ใชงบประมาณเงนิรายได 
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ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 
 

เปาหมายของสถาบันฯ 
 

แผนงาน 
 

กิจกรรม/โครงการทีจ่ะทํา 
 

 

เวลา/ความถี่/งบประมาณ   
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพ
นิสิต 
1.  สงเสริมใหนิสิตจัดกิจกรรมและม ี

     สวนรวมในกิจกรรมที่สรางสรรค 

2.  ใหนิสิตไดเรียนรูวิถีชวีิตของชุมชน 

     และสังคม 

 

 
เปาหมายที่ 3 
     พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคลและสังคม 

 

 
 

 

 

1.  สงเสริมใหนิสิตรวมในบรกิาร 

     วิชาการแกสังคม 

 

 
 
 

1.  ใหนิสิตเขารวมโครงการบริการ 

     วิชาการแกสังคมของสถาบันฯ 

     ในโครงการ “พัฒนาครอบครัว 

     เขมแข็งและเยาวชนคุณภาพ 

     ดวยเครือขายครอบครัว 

     โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

     และจังหวดันครนายก”  และ 

     โครงการบริการวิชาการอื่น ๆ 

     ของสถาบันฯ  เชน  การอบรม 

     “การวิจยัเชิงคุณภาพ” 

2.  สถาบันฯ  สนับสนนุใหนสิิตริเริ่ม 

     การบริหารวิชาการแกชุมชนเอง 

     โดยสนับสนุนงบประมาณให 

 

 
 

 

 

1.จัดตลอดป (ใชงบประมาณ 

   เงนิอุดหนุนซึ่งเปน 

   งบประมาณแผนดิน 

   ป  2551  ประมาณ  

   500,000.-  บาท) 

 

 

 

 

 

2.  ตามทีน่ิสิตจะจัด   

     (มงีบประมาณโครงการ 

     พัฒนาศักยภาพนิสิต) 
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ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 
 

เปาหมายของสถาบันฯ 
 

แผนงาน 
 

กิจกรรม/โครงการทีจ่ะทํา 
 

 

เวลา/ความถี่/งบประมาณ   
 

ยุทธศาสตรการสืบสานและ
สรางสรรควฒันธรรมและศิลปะ 
-  บรูณาการวฒันธรรมและศิลปะเขา 

   กับกระบวนการเรียนรูและ 

   กิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

 

 
เปาหมายที่ 4 
- สืบสานและสรางเสริม 

   ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 

   ปญญาไทยที่ดีงาม 

 

 

 
 

 

 

1.  สงเสริมใหนิสิตรวมในบรกิาร 

     วิชาการแกสังคม 

 

 
 
 

1. สงเสริมใหนิสิตแตงกายให 

    เหมาะสมเวลามาเรียน 

 

 

2. สงเสริมกิจกรรมที่รักษาประเพณี 

    ไทยทีน่ิสิตจัด เชน กิจกรรมการ 

    ไหวครู โดยการจัดงบประมาณ 

    สนับสนนุ และอํานวยความ 

    สะดวกอื่น ๆ 

3. จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมใหนิสิต 

 

 

 
 

 

 

1. ติดประกาศของ 

    มหาวิทยาลัย  ใหนิสิต 

    แตงกายใหเหมาะสม  

    และตักเตือนตามโอกาส 

2. ตามเทศกาล  

    งบประมาณ) 

 

 

 

3. จัดในวิชา  วป  787  

    พทุธศาสนากับการพัฒนา 

    มนุษย ในภาคเรียนที่ม ี

    การเปดสอน 

    (ใชงบประมาณการ 

    สัมมนาทางวิชาการใน 

    รายวิชาของปงบประมาณ 

    นั้น ๆ ) 
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