
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
ผลการดําเนนิงานตามยทุธศาสตร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ยุทธศาสตรวจิัยและการจดัการความรูเพื่อสังคม 
 

ผูรับผิดชอบ  รองศาสตราจารยงามตา  วนินทานนท 
 

เปาหมายที่  1  สรางองคความรูจาการวิจัยที่มีมาตรฐานเปนเลศิ 
 

 

แผนงาน 
 

กิจกรรม / โครงการทีท่ํา 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

     1.  สงเสริมบุคลากรใหพัฒนา
โครงการวิจยัรวมกนั 

-  ประสานงานจัดประชุม  รวมระดม
ความคิดจากผูเชี่ยวชาญภายนอก 
คณาจารยสถาบัน ฯ ตลอดจนศิษยเกา 
และศิษยปจจุบัน  เพื่อกําหนดประเด็น 
การวิจยัของสถาบัน ฯ ที่ควรสงเสริม 
ผลักดันใหบุคลากรและนิสิตของสถาบัน ฯ 
ทํางานวิจยัเชิงบูรณาการ 

-  จัดประชุมและเตรียมขอเสนอชุดโครงการวิจยั  5  ดาน  ไดแก  ครอบครัว  
พฤติกรรมสุขภาพ  พฤติกรรมการทาํงาน  การสงเสริมเด็กผูมีความสามารถพิเศษ  
พฤติกรรมแนวพุทธศาสนา  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเสนอขอแหลงทนุ
ภายนอก  และงบประมาณแผนดิน  ป  2553  ซึ่งสอดคลองกับแผนของสถาบัน ฯ 
ที่สรางองคความรูดานการถายทอดทางสังคม  การทาํงานตามหลักธรรมาภิบาล 

     2.  สนับสนุนบุคลากรไดมีโอกาส
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสบ 
การณในการทําวิจัย  ซึง่นาํไปสูการ
พัฒนามาตรฐานการวิจยัของ
สถาบัน ฯ 

1.  มีคณะกรรมการบริการงานวิจัยของ
สถาบัน ฯ  
2.  จัดสรรงบประมาณดานการพัฒนา
องคความรูดานระเบียบวิธวีจิัยแก 
บุคลากร 
3.  จัดกจิกรรมรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจยัที่บุคลากรกาํลังดําเนินการ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1.  จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานวจิยัของสถาบัน ฯ
2.  จัดสรรงบประมาณเงนิรายไดเพื่อสนับสนุนการวิจยั 
3.  จัดสรรงบประมาณเพื่อใหบุคลากรเขารวมการอบรมในเรื่องทีเ่กี่ยวของกับ
ระเบียบวิธวีิจยั 
4.  จัดใหมีการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจยัเปนระยะ ๆ 
5.  จัดตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาผลงานวิจยักอนที่จะตีพมิพ 
เผยแพรสําหรับงานวิจยัที่เปนแหลงทนุภายใน 
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แผนงาน 
 

กิจกรรม / โครงการทีท่ํา 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 4.  จัดหาแหลงทนุวิจยั
5.  กระตุนใหบุคลากรพัฒนา
โครงการวิจยัที่มีมาตรฐาน  โดยขอทนุ
จากแหลงทนุภายนอก 
6.  สนับสนนุใหบุคลากรทําวิจัยกับ
หนวยงานภายนอกสถาบัน ฯ 

6.  ประชาสัมพันธหลักสูตร  หรือการประชุมเสนอผลงาน หรือการประกวด
ผลงานวิจยั  เพื่อใหบุคลากรทราบอยางตอเนื่อง 
7.  มโีครงการวิจัยที่ดําเนินการรวมกับหนวยงานนอกสถาบัน ฯ 

3.  สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย
เพื่อใหเกิดประโยชนในวงกวางและ
ดําเนนิการใหเปนทีย่อมรับในวง
วิชาการ 

-  สนับสนนุงบประมาณการเผยแพร
ผลงานวิจยัในลักษณะบทความภาษา 
อังกฤษ  เพื่อนาํลงวารสารในประเทศและ
ตางประเทศ 

1.  จัดสรรงบประมาณเงนิรายได  เพื่อสนบัสนุนใหลงตีพิมพบทความวิจัยภาษา
อังกฤษเพื่อลงวารสารตางประเทศ  เปนเงนิ  10,000.- บาท 
2.  เผยแพรผลงานวิจยัของนิสิตและบุคลากรสถาบนั ฯ ผาน  Website 
3.  จัดประชุมวิชาการ  เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาบันวิจยัพฤติกรรม
ศาสตร  ในวันที่  25  สิงหาคม  ของทุกป 
4.  จัดหาขอมลูแหลงประกวดรางวัลผลงานวิจยัใหบุคลากรทราบ  และสงผลงาน
เสนอขอรับรางวัล 
5.  สงบุคลากรเขาอบรม  เรื่อง  การจดสิทธิบัตร  และลิขสิทธิ ์ พรอมใหขอมูล 
แนวทางการจด  ระหวางนี้ไดเตรียมผลงานของสถาบัน ฯ เพื่อเตรียมกรอก
แบบฟอรมและเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อจดสิขสิทธิ ์
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เปาหมายที่  2  สรางนักวจิัยและนกัวชิาการดานพฤติกรรมศาสตรที่มีความสามารถสูงและมีคุณธรรม 
 

 

แผนงาน 
 

กิจกรรม / โครงการทีท่ํา 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

     1.  พัฒนาความสามารถทางการ
วิจัยแกบุคลากรและนิสิต 

1.  จัดกจิกรรมบรรยายพิเศษทางวชิาการ  
เกี่ยวกับวธิีวทิยาใหม ๆ  
2.  เปดโอกาสใหนิสิตไดเรียนรูประสบ 
การณการทําวจิัย 

1.  จัดบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “สถิติแนวใหมเพื่อการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร”   โดย  ศาสตราจารยกติติคุณ ดร.นงลักษณ  วิรัชชัย 
2.  ทําโครงการวิจัย  โดยมนีสิิตเปนผูชวยนักวจิัยของอาจารย  เชน  โครงการ
บริหารจัดการและประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ฯ  โครงการวิจยั
สงเสริมจรรยาขาราชการ  เปนตน 

     2.  เผยแพรความรูทางการวิจัย
พฤติกรรมศาสตรแกนักวิชาการ
ทั่วไป 

-  ใหความรวมมือในการจัดฝกอบรมดาน
การวิจยัแกนกัวิจัย  นกัวิชากรและ 
ผูสนใจ 

1.  จัดโครงการบริการวิชาการ  เรื่อง  “การวิจัยเชิงคุณภาพ”  
“การวิเคราะหแปรผล”  เปนตน 
2.  สนับสนนุใหนิสิตสงผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล  ในป  2551  มีนสิิตไดรับ
รางวัล  3  คน  จากที่ประชุม  มศว วิชาการ  1  คน  และจาก  วช.  2  คน   
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ยุทธศาสตรการจัดการความรูเพื่อสังคม 
เปาหมายที่  3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม 
 

 

แผนงาน 
 

กิจกรรม / โครงการทีท่ํา 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

1. สนับสนนุการทําวิจัย 
2. จัดการความรูสูสังคม 

-  จัดประชุมคณาจารยและเครือขาย
ทางวิชาการเพื่อสรางขอเสนอโครงการ 
วิจัย 

1.  ไดสงขอเสนอโครงการวจิัยเพื่อขอแหลงทนุจาก  สสส.  องคการเภสัชกรรม  
สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ  สปสช.  อยูระหวางพิจารณาขอเสนอ
โครงการ 
2.  ดําเนนิโครงการบริการวชิาการสูชมุชน  โดยใชองคความรูจากผลการวิจัย 
เปนฐาน  และนําปญหาที่ไดจากงานบริการวิชาการมาพฒันาเปนหัวขอเสนอ
ปญหาการวิจยัตอไป 
3.  มกีารเผยแพรความรูจากผลงานวิจยัของสถาบัน ฯ โดยผาน  Web  จดหมาย
ขาว  วารสารพฤติกรรมศาสตร  นาํเสนอในที่ประชุมวิชาการ  ใหสัมภาษณผาน
วิทย ุ โทรทัศน  เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 

เปาหมายที่  4  สืบสานและสรางเสริมศิลปวัฒนธรรม  และภูมปิญญาไทยที่ดีงาม 
 

 

แผนงาน 
 

กิจกรรม / โครงการทีท่ํา 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 

1.  สนับสนนุโครงการวิจยัที่
สรางองคความรูทางพุทธศาสนา  
สรางเสริมภูมปิญญาไทยและ
วัฒนธรรม 

-  ใหคําปรึกษาแกบุคลากรและนิสิต
ในการทําวิจัย 

-  เสนอแนะและผลักดันใหนิสิตและคณาจารยทาํวิจยั  โดยศึกษาตัวแปรดานพทุธ
ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม  หรือ  ภูมิปญญาไทย  เขามารวมศึกษาในงานวิจยั
ดวย 

 
 
 
 
 
 
 


