แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)
ประเด็นยุทธศาสตร
สรางงานวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตรใหมีความเปนเลิศในระดับสากล
(รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา)
เปาประสงค
1. เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพของ
ผลงานวิจยั ใน
ระดับสากล

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

• รอยละของ
• รอยละ 70
โครงการวิจยั ที่
เสร็จในเวลา
ที่กําหนด
• รอยละ 70
• รอยละผลงาน
วิจัยไดมีการ
เผยแพรใน
วารสาร หรือ
นําไปอางอิง
• รอยละของ
• รอยละ 80
อาจารย นักวิจัย
ที่ผานการอบรม
สัมมนาความรู
ดานการวิจัย

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน

• มีระบบบริหาร • โครงการพัฒนา
งานวิจยั ที่มี
ฐานขอมูลเพื่อการ
ประสิทธิภาพ
บริหารงานวิจยั

• ระยะเริ่มตน
ต.ค. – ธ.ค.
2551

•
•
•
•

• สรางระบบ
• โครงการสงเสริมการ • ระยะพัฒนาและ
รางวัลและ
มีการติดตามผล
เผยแพรเขียนบทความ
•
กระตุนความ
ทุก 3 เดือน
ทางพฤติกรรมศาสตร
สําเร็จของงาน
1. สํารวจ
ผลงานวิจยั ทีท่ ํา
เสร็จและยังมิได
• สรางทีมงาน • มีอนุกรรมการพัฒนา
มีการเผยแพร
เผยแพร
ผลงานวิจยั ทัง้
2. รางเอกสาร
ผลงานวิจยั
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
ฉบับลงพิมพ
สถาบันและ
3. สงตีพิมพ
ตางประเทศ

ผูรับผิดชอบ
ทัศนา
วาสนา
กรรณิการ
คณะกรรมการ
พัฒนาผลงาน
วิจัย
นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
5 คน

2
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

• จํานวนเงินสนับ • มากกวา
สนุนงานวิจัย
80,000.- บาท
ตออาจารยและ
ตอคนตอป
ทัง้ ภายใน
นักวิจัย จาก
และทุน
ภายในและ
ภายนอก
ภายนอก
• รอยละของ
• รอยละ 50
อาจารย
ทุนจาก
นักวิจัยที่ไดรับ
ภายใน
และรอยละ
ทุนสนับสนุน
40 ทุนจาก
จากภายนอก
ภายนอก

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

• โครงการสัมมนาประเด็น • ปละไมนอยกวา
6 ครั้ง
วิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตรเพื่อกําหนด
ปญหาการวิจยั รวมกับ
ผูรับประโยชนจากการ
วิจัย
• โครงการสรางชุด
• พัฒนาชุด
โครงการวิจยั รวมกับ
โครงการวิจยั
นักวิชาการ ผูป ฏิบัติ
บูรณาการปละ
2 ชุดโครงการ

ผูรับผิดชอบ
• คณะกรรมการ
พัฒนาผลงาน
วิจัย

3
เปาประสงค
2. สรางความเปน
เลิศของกลุม
งานวิจยั ดาน
ครอบครัวและ
พฤติกรรมการ
ทํางานเพื่อให
สามารถชีน้ ํา
สังคม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

• จํานวนงานวิจยั • รอยละ 10
ทางพฤติกรรม
ศาสตรดานการ
ทํางาน ดาน
ครอบครัวที่
นําไปใชอยาง
เปนรูปธรรม
• จํานวนผลงาน • รอยละ 2
วิจัยที่ไดรับการ
ตีพมิ พในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน

• ระยะเริ่มตน
• มีระบบบริหาร • โครงการสราง
ต.ค. – ม.ค. 2552
ฐานความรูท างเวปไซด
จัดการความรู
เพื่อการเผยแพรวิธวี ิทยา • ระยะพัฒนาและ
ดานการวิจัย
องคความรู
ติดตามผลทุก 3
เดือน ปละไมนอย
• โครงการสัมมนาประเด็น
วิจัยทางพฤติกรรม
กวา 6 ครั้ง
ศาสตรเพื่อกําหนด
• พัฒนาชุด
ปญหาการวิจยั รวมกับ
• สรางกลุมงาน
โครงการวิจยั
วิจัยเฉพาะ
ผูรับประโยชนจากการ
บูรณาการ ปละ
ทางที่มี
วิจัย
2 ชุดโครงการ
ศักยภาพ
• โครงการสรางชุด
ประกอบดวย
โครงการวิจยั รวมกับ
ดานครอบ
นักวิชาการ ผูปฏิบัติ
ครัว ดาน
ในสาขาทีเ่ ปนสวน
พฤติกรรมการ
ประกอบของการ
ทํางาน
วิจยั ทางพฤติกรรม
ศาสตร

ผูรับผิดชอบ
• รอง
ผูอํานวยการ
ฝายวิจยั
• ดร.จรัล
• ดร.นําชัย
• กลุมนักวิจยั
• ทัศนา
• อุษา
• นิสิตสถาบัน ฯ

