สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ยุทธศาสตรการวิเทศสัมพันธและสังคมสัมพันธ
โดย อาจารย ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

สรางความเปนเลิศทางความรู
ที่กอใหเกิดปญญา

เปาหมายของสถาบันฯ

แผนงาน

เปาหมายที่ 1
แผนงานวิเทศสัมพันธ
สรางองคความรูจากการวิจัย 1. สรางพลังรวมทางวิชาการ
ระหวางสถาบัน ฯ กับ
ที่มีมาตรฐานที่เปนเลิศ
มหาวิทยาลัยทัง้ ในประเทศ
และมหาวิทยาลัยในตาง
ประเทศทีม่ ีความรวมมือกับ
สถาบัน ฯ เพื่อการผลิต
บัณฑิต การทํางานวิจัย การ
ฝกอบรม หรือการพัฒนา
บุคลากรและสรางองคความรู

กิจกรรม / โครงการทีจ่ ะทํา

1. ติดตอนักวิชาการตางประเทศ
ที่เปนเครือขายเพื่อแสวงหา
ความรวมมือเพื่อการผลิต
บัณฑิต การทํางานวิจัย การ
ฝกอบรม หรือการพัฒนา
บุคลากรและสรางองคความรู
2. จัดทําวารสารนานาชาติเพื่อ
เปนเวทีใหนักวิจัยไดนาํ ผลงาน
วิจัยเผยแพรในระดับนานาชาติ
และแปลบทความ / งานวิจัย
เปนภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร
ในวารสารนานาชาติ / ระดับ
ชาติในตางประเทศ

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เปาหมายของสถาบันฯ

แผนงาน

กิจกรรม/โครงการทีจ่ ะทํา
3. หาแหลงทุนเพื่อสนับสนุน
งบประมาณการทํางานวิจัยรวม
กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
ที่เปนเครือขายกับสถาบัน ฯ
และการเขารวมประชุมเสนอ
ผลงานวิจยั ในตางประเทศ
4. จัดทํา website ของสถาบัน ฯ
เปนภาษาอังกฤษ

แผนงานสังคมสัมพันธ
1. พัฒนารูปแบบการสื่อสารใหมี 1. ปรับ / จัดทําระบบการสือ่ สาร
ลักษณะเปดมากขึ้น เพื่อให
ของสถาบัน ฯ ใหมีรูปแบบที่
กลุมเปาหมายและเครือขาย
หลากหลาย โดยผานทาง
ที่เกีย่ วของสามารถใช
website สถาบัน ฯ ใหมากขึ้น
ประโยชนจากองคความรูที่
อาทิ
สถาบัน ฯ สรางขึ้นใหมาก
1.1 แลกเปลี่ยน Link หรือติด
ที่สุดและเขาถึงขอมูลไดงาย
Banner ของสถาบัน ฯ กับ
และรวดเร็วขึ้น
Website ของหนวยงานทาง
การศึกษา หรือหนวยงานของ
รัฐ / เอกชน

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เปาหมายของสถาบันฯ

แผนงาน

กิจกรรม/โครงการทีจ่ ะทํา
1.2 เสนอใหมีการเรียนแบบ
E – Learning ผาน Website
สถาบัน ฯ เชน วิชาสถิติ
เบื้องตน โดยแบงเปน
Chapter บรรยายตั้งแตตน
จนจบรายวิชา พรอมแบบ
ทดสอบ On line
1.3 เปด Web Board ถาม –
ตอบ ปญหางานวิจยั หรือวิชา
สถิติทาง Website
1.4 พยายามใหชอื่ Website
ของสถาบัน ฯ อยูในลําดับตนๆ
ของแตละ Page เพื่อที่กลุม
เปาหมายสามารถคนหางาน
วิจัยผาน Search Engine
ไดงายขึน้
1.5 ตีพิมพบทความวิจยั ของ
สถาบัน ฯ เปนฉบับภาษา
อังกฤษในโอกาสสําคัญตาง ๆ
เชน การประชุมนานาชาติ

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เปาหมายของสถาบันฯ

แผนงาน

กิจกรรม/โครงการทีจ่ ะทํา
1.6 จัดทํา Clip Video การ
ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1 – 4
ที่ผา นมา เผยแพรลงใน
Website

การพัฒนาศักยภาพของนิสติ

เปาหมายที่ 2
แผนงานวิเทศสัมพันธ
สรางนักวิจยั และนักวิชาการ
1. พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู 1. หาแหลงทุนเพื่อการสนับสนุน
เงินทุนและติดตอมหาวิทยาลัย
ของนิสิต การทําปริญญา
ดานพฤติกรรมศาสตรที่มีความ
หรืออาจารยในตางประเทศที่มี
สามารถสูงและมีคุณธรรม
นิพนธ หรือการนําเสนองาน
ความเชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ ง
วิจัยของนิสิตในเวทีระดับ
เฉพาะสาขาที่ตรงกับความ
นานาชาติ
สนใจของนิสิตและนิสิตตองการ
ที่จะไปพัฒนาศักยภาพในดาน
นั้น ๆ ดวย
2. เตรียมความพรอมของนิสิตทาง
ดานภาษาอังกฤษและบทความ
ที่จะนําไปเสนอในที่ประชุม
5th IPRC ในวันที่ 24 – 26
มิถุนายน 2551

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เปาหมายของสถาบันฯ

แผนงาน
แผนงานสังคมสัมพันธ
1. พัฒนาชองทางการเผยแพร
ผลงานวิจยั สู end user
มากยิ่งขึน้

กิจกรรม/โครงการทีจ่ ะทํา

1. นําบทความ / งานวิจัยของนิสิต
คณาจารยสถาบัน ฯ และ
กิจกรรมวิชาการที่นิสิตของ
สถาบัน ฯ สูทุกกลุมเปาหมาย
โดยเฉพาะบริษัทเอกชน ในชอง
ทางการประชาสัมพันธตาง ๆ
ดังกลาว อยางตอเนื่อง
2. วิเคราะหชอ งทางการสื่อสารวา
ชองทางไหนมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด และสอดคลองกับแตละ
กลุมอยางไร เพื่อสามารถเผย
แพรผลงานวิจยั ไปสูกลุม
เปาหมายใหมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เปาหมายของสถาบันฯ

แผนงาน

เปาหมายที่ 3
แผนงานวิเทศสัมพันธ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล 1. สงเสริมการนําผลงานวิจยั
และสังคม
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เผยแพรแกสาธารณชน

กิจกรรม/โครงการทีจ่ ะทํา

1. รวบรวมบทความ / ผลงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานการทํางานทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ รวมถึงงาน
วิจัยของสถาบัน ฯ ในดาน
ดังกลาว แลวนําเสนอทางชอง
ทางประชาสัมพันธตาง ๆ

แผนงานสังคมสัมพันธ
1. สงเสริมการเผยแพรองคคามรู 1. จัดตั้งรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
นิสิตทัง้ เกาและใหม รวมทั้ง
ชีวิตของบุคคลและสังคมผาน
บุคลากรสถาบัน ฯ ผูผลิตงาน
สื่อประชาสัมพันธทหี่ ลาก
วิจยั ที่ดีและมีคุณคาตอการ
หลายรูปแบบ
ประยุกตใชในสังคม
2. ในวาระที่มกี ารจัดกิจกรรมเกี่ยว
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลและสังคม โดยทาง
สถาบัน ฯ

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เปาหมายของสถาบันฯ

แผนงาน

กิจกรรม/โครงการทีจ่ ะทํา
ก) เขารวมเผยแพรความรู หรือ
แจงขาวสารกิจกรรมนั้น ๆ
ผานทางสื่อตาง ๆ อาทิ
- สื่อสิง่ พิมพในเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับขาว บทความ
งานวิจยั ฯลฯ ลงตีพิมพใน
จดหมายขาว โปสเตอร
ใบปลิว แผนพับ ปาย
ประชาสัมพันธ ธงญีป่ ุน
Bulletin board ของ
สถาบัน ฯ หนังสือพิมพ
ข) สื่อสาร / เผยแพร / เชิญชวน
ไปยังเครือขาย เชน ศิษย
เกา / ปจจุบัน อาจารยเกา
หรือหนวยงานที่เคยรวมงาน
วิจัย หรือเคยรวมประชุม
ทางวิชาการตาง ๆ

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เปาหมายของสถาบันฯ

แผนงาน

เปาหมายที่ 4
แผนงานวิเทศสัมพันธ
สงเสริมองคความรูเกีย่ วกับหลัก
การสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรม สืบสานและสรางเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา เศรษฐกิจพอเพียง
และศิลปะ
ไทยที่ดงี าม
แผนงานสังคมสัมพันธ
สงเสริมวัฒนธรรม / ประเพณี
และภูมิปญญาไทยที่ใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และรวมกัน
คงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรม /
ประเพณีและภูมิปญญานัน้ ไว

กิจกรรม/โครงการทีจ่ ะทํา
1. เผยแพรบทความ / กรณีศึกษา
ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงแลว
ประสบผลสําเร็จผานชองทาง
ประชาสัมพันธของสถาบัน ฯ
เปนภาษาอังกฤษ
1. ประชาสัมพันธและรณรงคทาง
ชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ
ใหคณาจารย นิสิต และ
บุคลากรสถาบัน ฯ นําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับ
การดําเนินชีวิตประจําวัน เชน
วัฒนธรรมการกิน การใชจาย
2. เชิญวิทยากรผูมีความรูความ
เชีย่ วชาญในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่ ใหชาวสถาบัน ฯ
สามารถนําหลักการดังกลาวไป
ปรับใชและดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข
3. จัดทําบอรดประชาสัมพันธตาม
โอกาสวันสําคัญตาง ๆ

เวลา/ความถี/่ งบประมาณ
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แผนงานฝายวิเทศสัมพันธ
แผนงาน

กิจกรรม

แผนงานที่ 1 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธใหเปนภาษาอังกฤษ

- พัฒนา website ของสถาบัน ฯ ใหเปนภาษาอังกฤษ
- สรุปประเด็นสําคัญจากจดหมายขาวสถาบัน ฯ ลงใน website

แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของคณาจารย นิสิต และบุคลากร
สถาบัน ฯ

- หาแหลงเงินทุนจากตางประเทศ เชน British Council Learning เพือ่ สามารถ
เชิญวิทยากรจากตางประเทศมาใหการฝกอบรมแกบุคลากร ใหคําปรึกษาแก
นิสิต ใหความรูดานเทคนิคการวิจยั ใหม ๆ
- สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางวิชาการในตางประเทศที่สถาบัน ฯ มี
Connection อยู เพื่อใหนิสติ ไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ องคความรู
ใหม ๆ ระหวางกัน และสนับสนุนใหอาจารยทาํ งานวิจยั รวมกับสถาบันทาง
วิชาการนัน้ ๆ
- จัดทําวารสารนานาชาติออกในนามสถาบัน ฯ โดยขอความรวมมือจาก
มหาวิทยาลัยตางประเทศในเครือขาย (เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
เปนกองบรรณาธิการ)
- เตรียมความพรอมของนิสิตทางดานภาษาอังกฤษ และบทความที่จะเดินทางไป
นําเสนอในที่ประชุม 5th IPRC ในวันที่ 24 – 26 มิถนุ ายน 2551
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