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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ยุทธศาสตรการพัฒนาการเรียนรู
ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลาสลักษณ ชัววัลลี
เปาหมายที่ 1 สรางองคความรูจากการวิจยั ที่มีมาตรฐานที่เปนเลิศ
แผนงาน

กิจกรรม / โครงการทีท่ ํา

ผลการดําเนินงาน

1. สนับสนุนใหนิสิตสรางเคา
โครงปริญญานิพนธที่มีคุณภาพ
มีความริเริ่ม และเปนประโยชนเพื่อ
เพิ่มพูนความรูท างพฤติกรรมศาสตร

1. กิจกรรมนีด้ ําเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยสนับสนุน
งบประมาณ
2. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการของ
สถาบัน ฯ เพือ่ พิจารณาประเด็นและ
ปญหาการทําปริญญานิพนธของนิสิตใหมี
คุณภาพ
3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ให
ความรูเพิม่ เติมทั้งดานเนื้อหาพฤติกรรม
วิธีวทิ ยาการวิจัย และประเด็นปญหาวิจัย
ที่นา สนใจ

1. จัดการประชุมเพื่อนําเสนอหัวขอปริญญานิพนธของนิสิตระดับปริญญาเอก
แบบมีรายวิชา เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 2552 มีนสิ ิตและคณาจารยเขารวม
ประชุมทัง้ สิ้น 30 คน และผลการประเมินอยูในระดับพอใจมาก และผลการ
ตัดสินของคณะกรรมการ ใหผานหัวขอสามารถพัฒนาหัวขอไปเปนเคาโครง
ปริญญานิพนธตอไปได
2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยเชิญ ศาสตราจารยกิตติคุณ
ดร.นงลักษณ วิรัชชัย มาบรรยายในหัวขอ “สถิติแนวใหมเพื่อการวิเคราะหขอมูล
งานวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 – 11.00 น.
ณ หองเรียนรวม สถาบัน ฯ มีผฟู ง 40 คน ผลการประเมินอยูในระดับพอใจมาก
3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต โดยเชิญ รองศาสตราจารย ดร.ดุจเดือน
พันธุมนาวิน มาบรรยายในหัวขอเรื่อง “ประสบการณและความสําเร็จในการทํา
วิจัยอยางมีความสุข” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 เวลา 9.00 – 11.00 น.
ณ หองเรียนรวม สถาบัน ฯ มีผูฟง 25 คน ผลการประเมินอยูในระดับพอใจมาก

-2แผนงาน
2. สนับสนุนใหนิสิตทําปริญญา
นิพนธที่มีสวนเกี่ยวของกับแผน
งานวิจยั หลักของสถาบัน และ
งานวิจยั ของอาจารย

กิจกรรม / โครงการทีท่ ํา

- ประชาสัมพันธใหนิสิตทราบถึงแผน
งานวิจยั หลักของสถาบัน ฯ และ
โครงการวิจยั ของอาจารยสถาบันทางสื่อ
เอกสารและทางเว็บไซต เพือ่ เชิญชวนให
เขารวมตามความสนใจ
1. จัดประชุมวิชาการทางพฤติกรรม
3. สนับสนุนใหนิสิตเผยแพร
งานวิจยั ในการประชุมวิชาการ และ ศาสตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบัน
ในวารสารวิชาการ
เปนประจําทุกป
2. สนับสนุนใหนิสิตเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการตาง ๆ
3. สนับสนุนการทําปริญญานิพนธของ
นิสิตทุกระดับ และการเตรียมพรอม
ตีพิมพผลงานวิจัย
4. กระตุน ใหนิสิตนําเสนอผลงานวิจยั ลง
ตีพิมพในวารสารที่มีมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
- จัดสรรเงินทุนวิจยั ในโครงการวิจยั ของอาจารยใหนิสิตทําปริญญานิพนธ เชน
โครงการวิจยั เด็กปญญาเลิศ ของ รองศาสตราจารยดร.ดุษฎี โยเหลา โครงการ
วิจัยบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อังศินนั ท อินทรกําแหง
1. จัดประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร ประจําป 2551 เนื่องในวันสถาปนา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ครบรอบ 53 ป เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551
ที่ผานมาและไดจัดทํา Proceedings มีนสิ ิตและนักวิชาการเขารวมประชุม
100 คน และมีบทความวิจยั ลงใน Proceedings 23 เรื่อง
2. จัดทําวารสารพฤติกรรมศาสตร ฉบับภาษาไทย ปที่ 15 มีนิสิตนําเสนอ
บทความวิจยั ลงตีพิมพ จํานวน 9 บทความ และ วารสารฉบับภาษาอังกฤษ
(The Journal of Behavioral Science) Vol 4 ซึ่งคาดวาจะตีพิมพเผยแพรใน
เดือน กันยายน 2552
3. จัดสรรทุน ๆ ละ 5,000.- บาท จํานวน 3 ทุน ใหแกนิสิตที่ผา นเคาโครง
ปริญญานิพนธ

-3เปาหมายที่ 2 สรางนักวิจัยและนักวิชาการดานพฤติกรรมศาสตรที่มีความสามารถสูงและมีคุณธรรม
แผนงาน

กิจกรรม / โครงการทีท่ ํา

1. สงเสริมใหนิสิตมีความรู
- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ความสามารถสูงทางดานเนือ้ หา
พฤติกรรมศาสตรและวิธีวิทยาการ
วิจัย
- เชิญผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะในการ
2. ผลักดันใหมกี ารปรับปรุง
หลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร ปรับปรุงหลักสูตร
ประยุกตที่มีความเขมขนทางวิชาการ

3. กระตุน ใหอาจารยทํางานวิจยั ที่
ชวยพัฒนาการเรียนรู
4. พัฒนาคุณภาพผูสอน

ผลการดําเนินงาน
- จัดโครงการบรรยาย โดยเชิญวิทยากรทีม่ ีชื่อเสียงมาบรรยายใหความรูแกนิสิต
คณาจารยและผูสนใจ จํานวน 4 ครั้ง ตามแผนที่ กําหนด

- เชิญ ศาสตราจารย ดร.จรรจา สุวรรณทัต ศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน พันธุม
นาวิน และศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย ชวยใหคาํ แนะนําและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร และทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ได
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว และ
ไดนําเสนอหลักสูตรผานที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เรียบรอยแลว
รอการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
ตามลําดับ
- เชิญชวนคณาจารยใหทาํ วิจัยเพื่อ
- อาจารยอุษา ศรีจนิ ดารัตน ไดจัดทําวิจยั เรื่อง “ประเมินปริญญานิพนธ
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
- สนับสนุนการทําผลงานวิชาการของ
- สนับสนุนเงินรายได 5,000.- บาท สําหรับอาจารยที่ทาํ ผลงานวิชาการ
อาจารย การประชุม / อบรมของอาจารย ในเดือน มิถนุ ายน 2552 นี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังศินันท อินทรกําแหง
ไดทําผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนง “รองศาสตราจารย”
และการเขียนตําราของอาจารย

-4เปาหมายที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม
แผนงาน
1. สงเสริมใหนิสิตรวมใน
โครงการบริการวิชาการแกสงั คม

กิจกรรม / โครงการทีท่ ํา

ผลการดําเนินงาน

1. ใหนิสิตเขารวมโครงการบริการวิชาการ 1. ไดใหนิสิตเขารวมเปนคณะกรรมการและดําเนินโครงการ “พัฒนาครอบครัว
แกสังคม
เขมแข็งและเยาวชนคุณภาพดวยเครือขายครอบครัวโรงเรียนในเขตกรุงเทพ
มหานครและจังหวัดนครนายก” และเชิญเปนผูชวยวิทยากรกลุมในการจัดอบรม
การวิจยั เชิงคุณภาพในวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2551 ที่ผานมา
2. สถาบัน ฯ สนับสนุนใหนสิ ิตริเริ่มการ 2. นิสิตไดดําเนินโครงการปลูกปาชายเลนเพื่ออนุรักษธรรมชาติ
บริการวิชาการแกชุมชนเอง โดยสถาบัน โดยใชงบประมาณเงินรายไดของสถาบัน ฯ
สนับสนุนงบประมาณให

