
วนัที� �	 สิงหาคม ���� ณ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (รวมบทคดัยอ่) ครบรอบ ปีที� �. สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

กาํหนดการนําเสนอผลงานวจิยั (Oral Presentation) 
ห้อง � ด้านสุขภาพ 

ลาํดบั ชื�อ-สกลุ ชื�อบทความ เวลา 
1 พชัดาพรรณ  

     อุดมเพช็ร 
กระบวนการหล่อหลอมจิตวญิญาณความเป็นแพทย:์ 
การประยกุตใ์ชแ้นวทางการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา 

�..99-�..�� น. 

2 ธนพทัธ์  
     จนัทพ์ิพฒัน์พงศ ์

ปัจจยัภายในบุคคลและสภาพแวดลอ้มทางสังคมที�
เกี�ยวขอ้งกบัพฤติกรรมอาสาสมคัรของกลุ่มอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.)  
ตาํบลเวียงเหนือ อาํเภอเวียงชยั จงัหวดัเชียงราย 

�..��-�..�9 น. 

3 ดวงกมล ทองอยู ่ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในการทาํงานของบุคลากร
กองทพัอากาศ : ความหมาย เงื�อนไข แนวทางการ
พฒันา 

�..�9-�	.�� น. 
 

4 พรพรรณ มีฤทธิC  
 

เงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกบัการยอมรับผูป่้วยกลบับา้นและ
แบบแผนพฤติกรรมการดูแลผูป่้วย 

�	.��-�	.	9 น. 

5 เกรียงศกัดิC  อุบลไทร ปัจจยัทางจิตสงัคมที�เกี�ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการป้องกนั
ตนเองจากยาเสพติดของวยัรุ่น: การประยกุตใ์ชก้าร
วิเคราะห์อภิมาน 

�	.	9-��.9� น. 

พธีิมอบเกยีรติบัตร (ในห้อง) �&.'&-�&.*' น. 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง :  �. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นริสรา  พึ�งโพธิC สภ  
        �. อาจารย ์ดร.จรัล   อุ่นฐิติวฒัน์ 
        .. อาจารย ์ดร.สุดารัตน์  ตนัติวิวฒัน์     
สถานที� :  หอ้งเรียน � 
เวลาในการนําเสนอ : 15 นาที 
เวลาในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นาที 
 
หมายเหตุ ผูเ้ขา้ร่วมสามารถรับอาหารวา่งไดที้�หนา้หอ้ง บริเวณโถง ชัHน � ไดต้ัHงแต่เวลา �..99 น. 
 
 



การประชุมวิชาการ “การวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์เพื�อพฒันาบุคคลและสงัคม” ครัH งที� .� 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (รวมบทคดัยอ่) ครบรอบ ปีที� �. สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

กาํหนดการนําเสนอผลงานวจิยั (Oral Presentation) 
ห้อง 9 ด้านบริหาร-การจัดการ 

ลาํดบั ชื�อ-สกลุ ชื�อบทความ เวลา 
1 วราภรณ์ หนูสมตน การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของการ

ปรับตวัในการทาํงานของพนกังานโดยการ
วเิคราะห์โมเดลแข่งขนั 

�..99-�..�� น. 

2 สรณฐั เมืองโคตร ปัจจยัเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในโครงการความรับผดิชอบต่อสงัคมของ
พนกังานบริการภาคพืHน บริษทั การบินไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

�..��-�..�9 น. 

3 เก  ประเสริฐสังข ์ การวจิยัปฏิบติัการเชิงวิพากษเ์พื�อสร้างรูปแบบ
และกลไกการจดัการขยะอยา่งครบวงจร  
บนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน 

�..�9-�	.�� น. 
 

4 ณฐัวิภา  
    วิบูลยศ์รีสจัจะ 

รูปแบบและกระบวนการใหค้วามช่วยเหลือสตัว:์  
กรณีศึกษาการใหค้วามช่วยเหลือสตัวผ์า่นสื�อ
ออนไลน ์

�	.��-�	.	9 น. 

พธีิมอบเกยีรติบัตร (ในห้อง) 14.40-15.00 น. 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง :  1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศรัณย ์ พิมพท์อง 
        �. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยทุธนา  ไชยจูกลุ  
        .. อาจารย ์ดร.พิชญาณี  พนูพล  
สถานที� :  หอ้งเรียน � 
เวลาในการนําเสนอ : 15 นาที 
เวลาในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นาที 
 
หมายเหตุ ผูเ้ขา้ร่วมสามารถรับอาหารวา่งไดที้�หนา้หอ้ง บริเวณโถง ชัHน � ไดต้ัHงแต่เวลา �..99 น. 

 
 
 



วนัที� �	 สิงหาคม ���� ณ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (รวมบทคดัยอ่) ครบรอบ ปีที� �. สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

กาํหนดการนําเสนอผลงานวจิยั (Oral Presentation) 
ห้อง * ด้านการศึกษา 

ลาํดบั ชื�อ-สกลุ ชื�อบทความ เวลา 
1 นภทัร เสนพงศ ์ กระบวนการสร้างเเรงบนัดาลใจในการทาํงาน

บริการวชิาการเเก่สงัคมของบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

�..99-�..�� น. 

2 กฤษณะ 
    โชติบวัหลา้ 
 

ปัจจยัทางจิตลกัษณะและสถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีที�เป็นรุ่นแรกของ
ครอบครัว 

�..��-�..�9 น. 

3 มูฮมัหมดัอาฟีฟี   
    อซัซอลีฮีย ์

พฤติกรรมการสอนที�ส่งเสริมการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของผูเ้รียน ตามการรับรู้ของนกัศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษา ในพืHนที�บริบทจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

�..�9 - �	.�� น. 
 

4 ภาสกร ยรุวรรณ 
 

ผลจากโปรแกรมการเหนี�ยวนาํดว้ยภาพเหมารวม 
เพื�อเสริมสร้างพฤติกรรมซื�อสัตย ์

14.��-�	.	9 น. 

5 มราพนัธ์  
     ชะยะมงัคะลา 

องคป์ระกอบของความสามารถทางดนตรี: 
กรณีศึกษานกัเรียนแข่งเปียโน 

�	.	9-��.9� น. 

พธีิมอบเกยีรติบัตร (ในห้อง) �&.'&-�&.*' น. 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง :  �. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาศุกร์  จนัประเสริฐ  
        �. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  ภทัราวิวฒัน์ 
        3. อาจารย ์ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช  
สถานที� :  หอ้งเรียนรวม 
เวลาในการนําเสนอ : 15 นาที 
เวลาในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นาที 
หมายเหตุ ผูเ้ขา้ร่วมสามารถรับอาหารวา่งไดที้�หนา้หอ้ง บริเวณโถง ชัHน � ไดต้ัHงแต่เวลา �..99 น. 


