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บทนํา
ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เดิมใช้ชื่อว่า “สถาบันระหว่าง
ชาติสําหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก” (International Institute for Child
Study) ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ
องค์ ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ
(UNESCO) เมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2498 โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญ
3 ประการ คือ 1) ทําการวิจัยเปรียบเทียบในเรื่องพัฒนาการเด็ก 2) ฝึกอบรมนักวิจัยไทยและนักวิจัย
ต่างประเทศให้สามารถทําการวิจัยได้ รวมทั้งให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเด็ก และ 3) เผยแพร่
ผลงานการวิจัยเพื่อปรับปรุงการศึกษา และการอบรมเลี้ยงดูท้งั ที่บ้านและที่โรงเรียน
ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2506 สถาบันฯ ได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นหน่วยงานของรัฐบาล สังกัด
กรมการฝึกหัดครู โดยสถาบันนี้ต้ังอยู่ในบริเวณวิทยาลัยวิชาการศึกษา และสถาบันฯ ได้ให้ความ
ร่วมมือกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาจัดทําหลักสูตรมหาบัณฑิตทางสาขาจิตวิทยา ในปี พ.ศ. 2517
สถาบันฯ ได้ โ อนมาขึ้ น ตรงต่ อ วิท ยาลัย วิ ช าการศึก ษา และเมื่อวิทยาลัย วิ ช าการศึก ษาได้เ ปลี่ย น
ฐานะเป็น มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2518
สถาบันฯ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์” มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการวิจัยและการสอน ตลอดจนการฝึกอบรม
งานสําคัญของสถาบันฯ ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2517 มุ่งเน้นการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
ซึ่งอาศัยแนวคิดทฤษฎีจากหลายสาขา เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษา มาช่วยทําให้เข้าใจ
อธิบาย และทํานายพฤติกรรมของบุคคลได้ และขยายวงกว้างทางการศึกษาไปยังบุคคลทุกวัยเพื่อ
ผลจากการวิจัยดังกล่าวนั้นสามารถนําไปพัฒนาบุคคลและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการ และฝึกอบรมทั้งทางพฤติกรรมศาสตร์และวิธีการวิจัย
ในปี พ.ศ. 2527 สถาบันฯ เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง
จนถึงระดับปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ใช้หลักสูตรได้เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2536 และเปิดรับนิสิตในหลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 นอกจากนั้น
ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาเดียวกันในปีการศึกษา 2542
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ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544) งานวิจัยของสถาบันฯ
กําหนดประเด็นวิจัยที่สําคัญๆ ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมครอบครัว ด้านพฤติกรรมการทํางาน
และพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2544 สถาบันฯ เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (แบบเน้นวิจัย) โดยรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนา
อุดมศึกษาไทยของทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในปี พ.ศ. 2545

ปรัชญา
“พัฒนาความรู้ คู่คณ
ุ ธรรม นําสู่คุณภาพชีวิต”

ปณิธาน
“มุ่งทําวิจัย และผลิตบัณฑิตเพื่อนําไปสู่คุณภาพชีวิตของคนไทย”

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นนําแห่งการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และการเรียนรู้ในระดับสากล เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม”

วัตถุประสงค์
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม
2. ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความสามารถทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และมีจรรยาบรรณ
3. เสริมสร้างบรรยากาศของการวิจัย และกระตุ้นให้มีการร่วมมือในการทําวิจยั ทีเ่ ป็น
สหวิทยาการ
4. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและฝึกอบรมการวิจยั ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
5. ให้บริการวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ
6. ส่งเสริมการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
7. รักษาระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วม
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พันธกิจ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
มีภาระกิจหลัก 4 ประการ คือ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจยั
3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์
1. สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ใ นสาขาวิ ช าการวิ จั ย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ให้มีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล
3. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม
4. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน
5. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงสร้างองค์กร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีผ้อู ํานวยการสถาบันฯ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ และ
คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
1. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจยั
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการความรู้และกิจการพิเศษ

3

รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

การแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการประจําสถาบัน ฯ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการความรู้
และกิจการพิเศษ

สํานักงานผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน
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การแบ่งส่วนราชการสํานักงานผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สํานักงานผู้อํานวยการ

งานบริหารและธุรการ

- หน่วยสารบรรณและ
ประชาสัมพันธ์
- หน่วยการเจ้าหน้าที่
- หน่วยเอกสารการพิมพ์
- หน่วยอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ
- หน่วยสวัสดิการ

งานคลังและพัสดุ

งานนโยบายและแผน

- หน่วยการเงินและ
บัญชี
- หน่วยงบประมาณ
- หน่วยพัสดุ

- หน่วยแผนงานและ
โครงการ
- หน่วยวางแผนบุคลากร

งานบริการการศึกษา

- หน่วยสนับสนุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
- หน่วยสนับสนุนงาน
กิจกรรมนิสิต
- หน่วยห้องสมุด

งานบริหารระบบคุณภาพ

งานระบบสารสนเทศ

- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
- หน่วยบริหารความเสี่ยง
- หน่วย ก.พ.ร.

-หน่วยปฏิบัติการและบริการ
-หน่วยพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อ-สกุล

ดํารงตําแหน่ง (พ.ศ.)

หมายเหตุ

1. Professor Dr. William Line
2. Professor Dr. Ernest E.Boesch
3. Professor Dr. Hugh Philip

2497
2498 – 2502
2503 – 2506

สถาบันระหว่างชาติสําหรับ
การค้นคว้าเรือ่ งเด็ก
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
UNESCO

4. ศาสตราจารย์ ดร.ละม้ายมาศ ศรทัตต์

2507 – 2512

ผู้อํานวยการไทยคนแรก
ของสถาบันระหว่างชาติ
สําหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก

5. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต
6. อาจารย์ ดร.เพ็ญแข ประจนปัจจนึก
7. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม

2512 - 2526
2527 - 2531
2531 - 2534
2535 - 2543
2543 - 2547
2547 - 2551
2551 - ปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2518 สถาบันฯ
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
อาจารย์ ดร.สุภาพร ธนะชานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินนั ท์ อินทรกําแหง
นางสาวลักขณา แซ่ลู้

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจยั
รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการความรู้และกิจการพิเศษ
เลขานุการสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
อาจารย์ ดร.สุภาพร ธนะชานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินนั ท์ อินทรกําแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่
อาจารย์ ดร.พรรณี บุญประกอบ
นางสาวลักขณา แซ่ลู้

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
1. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา
2. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน
3. ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ

สุวรรณทัต
พันธุมนาวิน
วงศ์บุญสิน
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บุคลากรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
บุคลากรสายวิชาการ

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์
รศ.ดร.อังศินนั ท์ อินทรกําแหง
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการความรู้และกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ รศ.งามตา วนินทานนท์ ผศ.ดร.อ้อมเดือน สดมณี อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

ผศ.ประทีป จินงี่

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ร.ต.อ หญิง อ.ดร.ปานจักษ์ อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู
เหล่ารัตนวรพงษ์

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวลักขณา แซ่ลู้
เลขานุการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

นางทัศนา ทองภักดี นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์

นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์

นางสุพรรณา หนูรักษ์

นางวนิดา ธรรมเกษร

นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ นางสาวศิรินันท์ แสงสิงห์

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ

นางสาววาสนา วงษ์เพชร นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์ นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร นายวิจิตร อักษรชู

นายประสาร กรีหิรัญ

นายบุญลือ เชื้อสุข

นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร

นางวริน สว่าง
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บุคลากรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ข้าราชการ สาย ก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
Ph.D. (Educational Research and Computer Science)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
Ph.D. (Psychology)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมเดือน สดมณี
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
4. รองศาสตราจารย์งามตา วนินทานนท์
M.S. (Sociology)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
Ph.D. (Educational Psychology)
7. อาจารย์ ดร.พรรณี บุญประกอบ
กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร)
8. อาจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
D.P.A. (Public Administration)
9. อาจารย์ ดร.สุภาพร ธนะชานันท์
วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
10. อาจารย์ ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

ข้าราชการ สาย ข
1. นางทัศนา ทองภักดี
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
2. นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์
วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

นักวิจยั 7
นักวิจยั 7
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ข้าราชการ สาย ค
1. นางสาวลักขณา แซ่ลู้
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
2. นางวนิดา ธรรมเกษร
ศศ.ม. (บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์)
3. นางสุพรรณา หนูรักษ์
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
4. นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา – การตลาด)
5. นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ
บธ.บ. (การบริหารงานทั่วไป)

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 8
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 6
นักวิชาการเงินและบัญชี 6
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 6
นักวิชาการพัสดุ 6

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศินนั ท์ อินทรกําแหง
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
2. อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล
วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
3. อาจารย์ ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) วิทยาลัยประชากรศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
Ph. D. in Research Methodology
5. อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกุลคู
Doctor of Psychology (Clinical)
6. ร้อยตํารวจเอกหญิง อาจารย์ ดร.ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
7. อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
8. อาจารย์ ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
10. Dr. Kanu Priya Mohan
วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
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พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
1. นางสาวศิรินันท์ แสงสิงห์
พนักงานการเงินและบัญชี
บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
2. นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
พนักงานธุรการ
บธ.บ. (การบัญชี)
3. นางสาววาสนา วงษ์เพชร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
4. นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิต
นักวิชาการศึกษา
ค.ม. (บรรณารักษาศาสตร์)
5. นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

ลูกจ้างประจํา
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิจิตร
นางวริน
นายประสาร
นายบุญลือ
นายสุรศักดิ์

อักษรชู
สว่าง
กรีหิรัญ
เชื้อสุข
ไวยเนตร

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4
พนักงานบริการอัดสําเนา
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
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สายสนับสนุนวิชาการ (แยกตามวุฒิการศึกษา)

8

ปริญญาโท 8 คน
คิดเป็น 47.1%
ปริญญาตรี 5 คน
คิดเป็น 29.4%

6

ต่ํากว่าปริญญาตรี 4 คน
คิดเป็น 23.5%

4
2
0
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากว่าปริญญาตรี

ต่ํากว่าปริญญาตรี
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งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ
แผ่นดิน
8,248,800
185,200
-

งบประมาณ
เงินรายได้
643,800
320,000
338,000
620,000

เงินทุนจาก
แหล่งอื่น
-

8,248,800
829,000
320,000
338,000
620,000

งบเงินอุดหนุน

-

928,400

-

928,400

งบรายจ่ายอื่น

-

1,230,000

-

1,230,000

งบกลาง
งบอุดหนุนโครงการวิจัย

770,000

216,100
226,100

13,348,936

216,100
14,345,036

รวม

9,204,000

4,522,400

13,348,936

27,075,336

หมวดรายจ่าย

รวม

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบอุดหนุนโครงการวิจัย
งบกลาง

จํานวนเงิน
10,613,800.00
587,300.00
320,000.00
708,700.00
1,069,000.00
1,029,200.00
20,069,709.00
193,000.00

ร้อยละ
30.68

3.09
2.98
58.02
0.56

จํานวนเงิน
8,248,800.00
829,000.00
320,000.00
338,000.00
620,000.00
928,400.00
1,230,000.00
14,345,036.00
216,100.00

ร้อยละ
30.47
3.06
1.18
1.25
2.29
3.43
4.54
52.98
0.80

รวม

34,590,709.00

100

27,075,336.00

100

หมวดรายจ่าย

1.69
0.93
2.05
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แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554

เปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554
งบประมาณ ปี 2553

งบประมาณ ปี 2554

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

งบประมาณแผ่นดิน

34,000.00

0.17

770,000.00

5.41

งบประมาณเงินรายได้สถาบันฯ

193,000.00

0.96

115,000.00

0.81

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

27,000.00

0.14

-

-

แหล่งทุนภายนอก

19,815,709.00

98.73

13,348,936.00

93.78

รวม

20,069,709.00

100

14,233,936.00

100

แหล่งเงินทุน
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แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554
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ผลการดําเนินงานตามภารกิจ
ของ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

กิจกรรมโดดเด่นในรอบปี
รางวัลเชิดชูเกียรติ
1. การนําเสนอผลงานด้านวาจาดีเด่น (The Excellent Oral Presentation Award)
เรื่อง “Conceptualization of Forgiveness within the Work-Context”
โดย นายอิสระ บุญญะฤทธิ์ (Mr.Itsara Boonyarit)
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ในการประชุมวิชาการ สกอ. ครั้ง ที่ 4
วันที่ 14-16 กันยายน 2554 ณ จังหวัดชลบุรี

ปริญญานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล ประจําปี 2554
2. รางวัล ศาสตราจารย์กานดา ณ ถลาง (ปริญญานิพนธ์ระดับดี)
เรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานและด้านการมีส่วนร่วม ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO WORK BEHAVIOR ON RESPONSIBILITY
AND PARTICIPATION OF SUPPORTING STAFF AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
โดย นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (Miss. Jutarat Kitikhamakorn)
นิสิตสาขาวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ได้รับรางวัลจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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โครงการบริการวิชาการ
1. โครงการสัมมนาทางวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th International
Postgraduate Research Colloquium: Multidisciplinary Approach for Enhancing Quality
of Life) โดยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ร่วมมือกับ International Islamic University
Malaysia (IIUM) ประเทศมาเลเซีย ร่วมนําเสนอผลงานวิจัยตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 ถึงวันเสาร์ที่ 24
กันยายน 2554
2. โครงการประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ เรื่อง การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554
3. โครงการการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุข ภาพในกลุ่ ม โรคเมตาบอลิ ก ของสถานพยาบาลภาครั ฐ และเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554 โดยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีความร่วมมือกับ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพฯ (สปสช.)
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการวิจัยชุมชนด้านครอบครัว” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ร่วมกับ
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2554
5. โครงการความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียงชื่อรายการ “สบาย สบาย บ่ายวันจันทร์”ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ จัดในระหว่างเดือน
มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้มีความร่วมมือกับบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สวนดุ สิ ต และสถาบั น วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล
6. โครงการประเมินและประชุมวิชาการเรื่อง “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคและการเสนอผลงานของหน่ ว ยงานในระบบประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า เขต 13
กรุงเทพมหานคร” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ซึ่งสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้รับทุนจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7. การประชุมปฏิบัติการ ครูฝึก เพื่อใช้นิทานพัฒนาจิตจริยธรรมแก่เยาวชน ระหว่างวันที่
19-21 ตุลาคม 2553 โดยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ณ โรงแรมฟูรามา จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรี
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วารสารวิชาการ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science) จัดเป็นวารสารวิชาการสาขา
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าฐานข้อมูล TCI ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index Centre) จัดทําปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ผลิ ต วารสารวิ ช าการ ฉบั บ
ภาษาไทย จํานวน 2 ฉบับ และฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ คือ
1. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science) ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ISSN: 1686 – 1442) อาจารย์
ดร.วิชุดา กิจธรธรรม บรรณาธิการ
2. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (The Journal of Behavioral Science
for Development) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 (ISSN: 2228-9453) รองศาสตราจารย์ ดร.
อังศินนั ท์ อินทรกําแหง บรรณาธิการ
3. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) (International Journal of
Behavioral Science) Vol. 7 No. 1, September 2012 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
บรรณาธิการ
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เอกสารทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ The 8th International
Postgraduate Research Colloquium: Multidisciplinary Approach for Enhancing Quality of Life”
September, 2011
2. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง “การวิจัยทางทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อ
พัฒนาบุคคลและสังคม” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี
วันที่ 25 สิง หาคม 2554 ณ ห้องเรี ยน ชั้ น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

การผลิตบัณฑิต

หลักสูตร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 3 ระดับ คือ
1. ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ)
2. ระดับปริญญาโท ต่อเนื่อง ปริญญาเอก
3. ระดับปริญญาเอก (แบบมีวิชาเรียน และ แบบเน้นวิจัย)

การปรับปรุงหลักสูตร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ได้ครบกําหนดระยะเวลาที่จะต้องดําเนินการปรับปรุงให้
ได้ ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรของกระทรวงศึ กษาธิ การ (ตุ ลาคม พ.ศ. 2548) สถาบั นฯ จึ งได้
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 (TQF) ขณะนี้อยู่ในช่วงการขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ และเริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2/2555
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จํานวนนิสิต
นิสิตสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ประจําปีการศึกษา 2554
สํารวจ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2554
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก (แบบ 1 เน้นวิจยั )
ปริญญาเอก (แบบ 2 มีวิชาเรียน)
ปริญญาเอก (ต่อเนื่อง)
ปริญญาโท (ภาคปกติ)
ปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ)

จํานวน (คน)
6
18
5
18

รวม

47

จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554
สาขาวิชา
การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาเอก
ชาย

หญิง

6

7

ปริญญาโท

รวม

รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งสิ้น
3
5
9
12
21
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รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
1. นายวรากร
2. นางสาวสุกุมา
3. นางสาวฐิติมา
4. จ่าเอกยงยุทธ
5. นางตรีทิพ
6. นางสาววิไลลักษณ์
7. พันตํารวจโทหญิงกัญญ์ฐิตา
8. นายทินกฤติ
9. นางสาวธรรมนันทิกา
10. นายพลรพี
11. นางสาวสุจินดา
12. นายสิทธิชัย
13. นายกฤตย์ติวัฒน์

ทรัพย์วิระปกรณ์
แสงเดือนฉาย
เวชพงศ์
แสนประสิทธิ์
บุญแย้ม
ลังกา
ศรีภา
อรรถโกวิทธาตรี
แจ้งสว่าง
ทุมมาพันธ์
ประเสริฐ
ชมพูพาทย์
ฉัตรทอง

รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวรัศมีพร
มหาสมเกียรติ
นางสาวปิยวรรณ
นางสาวรุ่งอรุณ
นางสาวอภิฤดี
นายวรสรณ์
นางสาวสุพรรษา
นายฉัตรชัย

พยุงพงษ์
แก้วเกาะสะบ้า
ทัศนาญชลี
พึ่งแย้ม
จิตต์เจนการ
เนตรทิพย์
พูลพิพัฒน์
เสนสาย
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ปริญญานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
ระดับปริญญาเอก
1. นายวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ เรื่อง “เส้นทางชีวิตคนเร่ร่อน: การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา
ประสบการณ์คนเร่ร่อนเขตเมืองหลวง” LIFE TRAJECTORY OF THE HOMELESS: A PHENOMENOLOGICAL
STUDY OF THE HOMELESS EXPERIENCE IN CAPITAL AREA
2. นางสาวสุกุมา แสงเดือนฉาย เรื่อง “ผลของโปรแกรมการบําบัดความคิดและพฤติกรรม
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อความพร้อมที่จะป้องกันการติดซ้ําและพฤติกรรมไม่ติดซ้ําของ
ผู้ป่วยสุรา” THE EFFECT OF COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY PROGRAM, WITH SOCIAL SUPPORT,
ON READINESS FOR PREVENTION OF EARLY RELAPSE AND NON-RELAPSE OF ALCOHOL USE
DISORDER PATIENTS
3. นางสาวฐิติมา เวชพงศ์ เรื่อง “การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชน
ให้ทํางานการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศของชุมชน” PARTICIPATORY ACTION RESEARCH DEVELOPMENT OF
YOUTH’S ECO TOURISM WORK IN THE COMMUNITY
4. จ่าเอกยงยุทธ แสนประสิทธิ์ เรื่อง “การป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน: ศึกษากรณี ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง”
DOMESTIC VIOLENCE PREVENTION BY PARTICIPATORY ACTION OF FAMILIES AND COMMUNITY:
A CASE STUDY OF COMMUNITY IN A CENTRAL PROVINCE
5. นางตรีทิพ บุญแย้ม เรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้าง
นวัตกรรมระดับบุคคลและระดับกลุ่มงานเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในบริษัทเอกชนของไทย”
6. นางสาววิไลลักษณ์ ลังกา เรื่อง การศึกษาอิทธิพลทางสังคม และปัจจัยภายในต่อการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
7. พันตํารวจโทหญิงกัญญ์ฐิตา ศรีภา เรื่อง “ประสบการณ์ใกล้ตายของผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้าย : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา” THE MULTI-LEVEL CAUSAL FACTORS INFLUENCING
INDIIVIDUAL AND GROUP INNOVATIVE BEHAVIOR FOR MAKING PRODUCT INNOVATIONS IN
THAI PRIVATE COMPANIES.
8. นายทินกฤติ อรรถโกวิทธาตรี เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” THE
DEVELOPMENT OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE STADARDS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
EMPHASIZING GIFTED CHILDREN, PRINCESS CHULABHORN’S COLLEGE
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9. นางสาวธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง เรื่อง “ประสบการณ์ของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู: การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา” TEACHER SPITUALITY EXPERIENCE: A PHENOMENOLOGICAL
STUDY
10. นายพลรพี ทุมมาพันธ์ เรื่อง “ผลการใช้โปรแกรมกํากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทาง
สังคมของครูที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
กว่าความสามารถที่แท้จริง” EFFECTS OF USING PROGRAM APPLYING SELF-REGULATION IN
COMBINATION WITH TEACHER’s SOCIAL SUPPORT ON LEAMING BEHAVIORS OF UNDERACHIEVING
PRIMARY STUDENTS
11. นางสาวสุจินดา ประเสริฐ เรื่อง “ผลการพัฒนาแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และ
ความสามารถในการเรี ยนรู้ด้วยการนําตนเองที่มีต่ อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนํ าตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” THE EFFECTS OF DEVELOPMENT OF INTRINSIC
MOTIVATION LEARNING AND SELF-DIRECTED LEARNING ABILITY ON SELF-DIRECTED LEARNING
BEHAVIOR OF CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS
12. นายสิทธิชัย ชมพูพาทย์ เรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ ครูและนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์” A DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL
BEHAVIOR FOR THE CREATIVE PROBLEM SOLVING OF TEACHERS AND STUDENTS AT THE
SCIENCE GIFTED STUDENTS PROMOTION SCHOOL USING EMANCIPATORY ACTION RESEARCH
13. นายกฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
นาชะอัง จังหวัดชุมพร” THE DEVELOPMENT OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER-PREVENTION
MODEL IN NACHA-UNG COMMUNITY, CHUMPHON PROVINCE

27

รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ระดับปริญญาโท
1. นางสาวรัศมีพร พยุงพงษ์ เรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอนของ
ครูวิชาชีพบัญชี” PSYCHO-SOCIAL FACTORS RELATED TO TEACHING BEHAVIOR OF PROFESSIONAL
ACCOUNT TEACHERS
2. พระมหาสมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า เรื่อง “ผลของการฝึกสํารวมสติและการฝึกคิดแบบโยนิโส
มนสิการต่อปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธศาสนาของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา
ในพระอุปถัมภ์ฯ “ EFFECT OF MINDFULNESS RESTRAINT AND YONISOMANASIKARA TRAINING ON
MATHAYOMSUKSA IV STUDENTS BUDDHIST EMOTIONAL INTELLIGENCE IN SRI AYUDHYA SCHOOL
IN ROYAL SUPPORT
3. นางสาวปิยวรรณ ทัศนาญชลี เรื่อง “กระบวนการไม่เสพยาบ้าซ้ํา : กรณีศึกษาผู้ผ่านการ
บําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด” THE PROCESS OF NON BECOMING
AMPHETAMINE ADDICT: A CASE STUDY OF REHABILITATED PERSON IN PROCESS OF
CORRECTIONAL SYSTEM
4. นางสาวรุ่งอรุณ พึ่งแย้ม เรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับเชาว์สุขภาพของบุคลากร
ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล” PSYCHOSOCIAL
FACTORS RELATED TO HEALTH QUOTIENT OF HEALTH CARE PROVIDERS IN THE FACULTY OF
MEDICINE, RAMATHIBODI HOSPITAL MAHIDOL UNIVERSITY
5. นางสาวอภิฤดี จิตต์เจนการ เรื่อง “ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมการอ่านนิทานร่วมกับลูก
ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 เจตคติต่อการอ่านนิทานร่วมกับลูกและพฤติกรรมการอ่านนิทานร่วมกับลูกของผู้ปกครอง”
EFFECT OF WHOLE LANGUAGE APPROACH READING STORY WITH CHILD PROMOTION
PROGRAM IN PRATHOM SUKSA 1 STUDENT PARENT TO CHILDREN’ S READING ABILITY
PARENT’ S ATTITUDE TOWARD READING STORY WITH CHILD AND PARENT’ S READING WITH
CHILD BEHAVIOR.
6. นายวรสรณ์ เนตรทิพย์ เรื่อง “อิทธิพลของจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
ส่งผลต่อการแสดงบทบาทผู้นําทีมและพฤติกรรมการบริหารโครงการของประธานโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล “THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL
CHARACTERISTICS AND WORK ENVIRONMENT TO TEAM LEADING ROLE AND PROJECT
MANAGING BEHAVIOR OF HEALTH PROMOTION SCHOOL TEAM LEADER IN BANGKOK AND
PERIPHERY
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7. นางสาวสุพรรษา พูลพิพัฒน์ เรื่อง “ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อ
ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยยาเสพติด” COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY ORIENTED PROGRAM FOR
DECREASING DEPRESSION DISORDER INDRUG ADDICTS
8. นายฉัตรชัย เสนสาย เรื่อง “อิทธิพลกัลยาณมิตร โยนิโสมนสิการ ความเชื่อในกุศลกรรมบถ
10 และปัจจัยทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน” THE INFLUENCE OF KALAYANAMITT
YONISOMANASIKAN BELIEF IN KUSONKAMMABOT 10 AND PSYCHOLOGICAL FACTOR TO
DESITABLE STUDENT BEHAVIOR

การพัฒนานิสิต
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและวิชาการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม
2553-เดือนกันยายน 2554
2. โครงการจัดทําวารสาร International Journal of Behavior ระหว่างเดือนตุลาคม 2553–เดือน
กันยายน 2554
3. โครงการสั ม มนาปฏิ บั ติ ก ารเพื่อ เตรี ย มความพร้ อ มการเข้ า ร่ ว มสั ม มนาวิ ช าการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
นานาชาติ ครั้งที่ 7 “National Seminar on Enhancing Quality of Life in Multicultural Society” ใน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
4. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และถ่ายทอดตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 19
พฤศจิกายน 2553
5. โครงการความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างธันวาคม 2553- เดือนกันยายน 2554
6. โครงการฝึกปฏิบัติวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม วิชา วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ ณ หมู่บ้านบุ่งเข้
ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2554
7. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณการศึกษา 2553 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –
กันยายน 2554
8. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดเขาเล็งเทพนิมิตวนาราม ในวันที่ 11 มี.ค. 2554
9. โครงการ “สร้างสัมพันธ์ สานสายใย BSRI 2554” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554
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10. โครงการบอกกล่าวเล่าขาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่
20 กรกฎาคม – วันที่ 3 สิงหาคม 2554
11. โครงการพัฒนาศัยภาพนิสิต (หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เน้น
วิจัย)) ในวันที่ 26 มีนาคม 2554
12. โครงการไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
13. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาเอก (เน้นวิจัย) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2554
14. โครงการประชุมสัมมนาเร่งรัดการทําเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2554
15. โครงการอบรม “การเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – วันที่ 21 พฤษภาคม
2554
16. โครงการศึ ก ษาดู ง านด้ า นการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย สาขาสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์
ณ Department of Sociology, University of Kashmir Srinagar, India ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม
2554
17. โครงการประชุมสัมมนาเร่งรัดการทําเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ในวันที่ 11 กันยายน 2554
18. โครงการสัมมนาทางวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th International Postgraduate
Research Colloquium: Multidisciplinary Approach for Enhancing Quality of Life) ระหว่างวันที่
22-24 กันยายน 2554
19. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคนิคการวิจัยชั้นสูงสําหรับงานวิจัยสําหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ในวันที่ 29 กันยายน 2554
20. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคนิคการวิจัยชั้นสูงสําหรับงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
วันที่ 8 ตุลาคม 2554
21. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554
22. โครงการส่งเสริมการทําวิจัยและปริญญานิพนธ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553-เดือนกันยายน
2554
23. การประเมินระดับทักษะการสื่อสารของนิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
(อัตลักษณ์นิสิต)
24. โครงการอบรมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554
25. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ E-document วันที่ 16 ธันวาคม 2554
26. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ A-Tutor วันที่ 6 มกราคม 2555
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การวิจัย
โครงการวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจัยของ
คณาจารย์ จากแหล่งทุนภายนอก จํานวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณ 13,348,936.00.- บาท (สิบ
สามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ดังนี้
ลําดับ
1

2

3

4

5

6

ชื่อโครงการวิจยั

หัวหน้าโครงการ

การบริหารจัดการและประเมินโครงการ
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
กลุ่มโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาล
ภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการ
อ.วิชุดา กิจธรธรรม
แคมป์สนุกคิดกับอินทัช ปีที่ 11 "เยาวชน
พอดี โรงเรียนพอเพียง"
โครงการประเมินและประชุมวิชาการเรื่อง รศ.อังศินันท์ อินทรกําแหง
"มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคและการเสนอผลงานของหน่วยงานใน
ระบบป้องกันสุขภาพถ้วนหน้าเขต 13 กทม
นายสิทธิชัย ชมพูพาทย์
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครู
(นิสิต ป. เอก)
และนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่ อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ดุษฎี
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดย
โยเหลา
ใช้การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ (ศอ022)
การจัดสมัชชาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
การศึกษาระดับจังหวัด ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร
รตอ.หญิง อาจารย์ ดร.
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ
ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์
ที่มีปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชนด้วยการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วม The Participatory
Action Research for Developing the
Potential of Networks for the Aging with
Chronic disease in Community by
Participative Communication

งบประมาณ
9,989,056

150,000

1,335,380

120,000

แหล่งทุน
สปสช.

บริษัท ฮิวแมน แอนด์อิน
โนเวชั่น จํากัด
สปสช.

วช. ประจําปี 2554
ระดับปริญญาเอก กลุ่ม
เรื่อง 6 (การปฏิรปู
การศึกษา)

1,500,000

สํานักงานเลขาธิการ
สถานศึกษา

374,500

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
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งานวิจัยที่ทําเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีงานวิจัยที่ทําเสร็จเรียบร้อย
จํานวน 7 เรื่อง ดังนี้
ลําดับที่
ชื่อโครงการวิจยั
คณะผู้วิจัย
1
โครงการประเมินและประชุมวิชาการเรื่อง "มหกรรมสร้างเสริม รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
สุขภาพและป้องกันโรคและการเสนอผลงานของหน่วยงานใน อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
ระบบป้องกันสุขภาพถ้วนหน้าเขต 13 กทม
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพสภ
รตอ.หญิง อ.ดร.ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์
อ.ทัศนา ทองภักดี
2
การบริหารและจัดการและประเมินโครงการเพื่อการ
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
3
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยน
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
พฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของสถานพยาบาล
ภาครัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4
โครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละส่งเสริมการปฏิบัตติ าม
อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ
มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ (ที่ปรึกษา)
นางจินตนา บิลมาศ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนัส บุญแระกอบ
ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัวลลี
นายธานินทร์ อุดม
5
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุด้านสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจ รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ในงานทีม่ ีต่อพฤติกรรมบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคของบุคลากรทางการแพทย์
6
ปัจจัยเชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์
อ.ทัศนา ทองภักดี
7
โครงการจัดทําชุดความรู้เกี่ยวกับการเสริมความเข้มแข็งของ
อ.ทัศนา ทองภักดี
ครอบครัว
อ.จรรจา สุวรรณทัต (ที่ปรึกษา)
นายวิจิตร อักษรชู
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การนําเสนอผลงานวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้นําเสนอผลงานวิจัยทั้ง
ในและต่างประเทศ และตีพิมพ์ผลงานวิจัย ดังนี้

การนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์
ลําดับที่

ผลงาน

1

Research and Development of
Intellectual Consciousness for Thai
Youths’ Quality of Life และเรื่อง Effects
of Health Behavioral Modification
Program on Metabolic Diseases in
Non-Government Organizations

2

3

4

5

6

เวทีการนําเสนอ

นําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าใน
ที่ประชุม International Conference
for Academic Discipline :
International Journal of Arts and
Sciences ที่เมือง Sulzburg ประเทศ
ออสเตรีย ในชว่งวันที่ 31 พฤษภาคม
ถึง 3 มิถุนายน 2554
“Study and Development of Trustนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าใน
Evaluation System in Governments
ที่ประชุม International Journal of
Agency”
Arts & Science (ISAS) Conference
ระหวาฎ งวันที่ 10-15 เมษายน 2554
Family-School Situation
นําเสนอผลงานวิจัยที่ประชุม Sixth
Antecedents of Subtrality Well-being Self Biennial International
and Leaning Behaviors of Thai
Conference ประเทศแคนนาดา วันที่
Elementary School Pupils.
19-22 มิถุนายน 2554
ในการประชุม The 19th Biennial
นําเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral
Presentation เรื่อง A Development of
world Conference of the WCGTC
Instructional Behavior for the Creative ณ กรุงปราก ประเทศ
Problem Solving of Teacher and
สาธารณรัฐเชค ในวันที่ 8-12
Student at the Science Gifted Students สิงหาคม 2554
Promotion School Using Emancipatory
Action Research
นําเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster
ในที่ประชุม The 10th International
Presentation เรื่อง “Basic Education
Congress on AIDS in ASIA and The
Provision Policy for HIV/AIDs Children Pacific ระหว่างวันที่ 26-30
in Thailand”
สิงหาคม 2554
Effects of Health Behavioral
Bad Hofgastein’s Kungress
Modification Program on Metabolic
Zentrum. Sulzburg/ Austria
Diseases In No-Government
Organizations.

ผู้นําเสนอ
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม และ
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.อุษา ศรีจินดารัตน

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

อ.ดร.วิชุดา กิจธรรม และ
อ.ดร.นริสรา พึง่ โพธิ์สภ

Intarakamhang, U.
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การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิต
ลําดับที่

ผลงาน

เวทีการนําเสนอ

ผู้นําเสนอ

1

ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านสถานการณ์ทางสังคม และ
การมีภูมิคุ้มกันทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย
ของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน ที่
เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรม นางสาววันวิสา สรีระศาสตร์
ศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี วันที่ 25
สิงหาคม 2554

2

ลักษณะทางจิตและสถานการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรม ของ
พนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรม นายปริญญา ป้องรอด
ศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี วันที่ 25
สิงหาคม 2554

3

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ใช้สารเสพติด ในเยาวชนชายทีม่ ีเพศสัมพันธ์กับ
ชาย

วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรม นางสาวธรีรัตน์ เชมนะสิริ
ศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี วันที่ 25
สิงหาคม 2554

4

ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตนที่มีต่อ พฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูป้ ว่ ยอัมพาตครึ่งซีก
ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับความตัง้ ใจเป็น
ผู้ประกอบการ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อิทธิพลของลักษณะทางจิต ลักษณะสถานการณ์ที่มี
ต่อพฤติกรรมสุขภาพและ ภาวะโภชนาการของ
บุคลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ในการป้องกันโรคเบาหวานของบุคลากร
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ านและด้าน
การมีส่วนร่วม ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี วันที่ 25
สิงหาคม 2554
วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี วันที่ 25
สิงหาคม 2554
วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี วันที่ 25
สิงหาคม 2554
วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี วันที่ 25
สิงหาคม 2554
วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี วันที่ 25
สิงหาคม 2554

5

6

7

8

นางสาวพรทิพย์พา ธิมายอม

นางสาวพรทิพย์ ม่วงมี

นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์

นางสาวยุวดา สิงหเมธา

นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
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บทความตีพิมพ์ของคณาจารย์
ลําดับ
ผลงาน
1
Effects of Health Behavioral Modification
Program on Metabolic Diseases In NonGovernment Organizations.
2 Success Results of High Performance and
Potential System (HiPPS) Administration of
Thai Government Departments.
3
Interpreting the Themes of Spirituality
among Health Care Workers in Thailand
4
5
6

7

8

9

วารสาร
Journal of US-China Medical
Science. Volume 8, Number 9 ,
September 2011
Asian Social Science Vol.7, No.5

เจ้าของบทความ
Intarakamhang, U.

Intarakamhang, U. Kittipichai,
W. Hanpachern, C.
Kuljittiprasit, P.
International Journal of Behavioral Dusadee Yoelao
Science
Kanu Priya Mohan
2011, Vol. 6, No.1, 13-24
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม : จากแนวคิด วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 17
ผศ.อ้อมเดือน สดมณี
สู่แนวทางการปฏิบัติ
ฉบับที่ 1 มกราคม 2554
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดากับการเกิด
Journal of Behavioral Science Vol.
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
ภาวะอ้วนในเด็ก
17 No. 2 July 2011
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
รูปแบบเชิงสาเหตุทางจิตสังคมและพฤติกรรม ประชุมวิชา ครั้งที่ 1 (Proceeding)
ของผู้บริหารโครงการสร้างเสริมสุขภาพและ เรื่อง “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้รับบริการในกลุ่มโรคอ้วนที่มีต่อความสําเร็จ และป้องกันโรคในระบบหลักประกัน
ในการปรับพฤติกรรม. เอกสารประชุมวิชาการ สุขภาพถ้วนหน้ากรุงเทพมหานคร”
(Processing)
4 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมมิรา
เคิลแกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กทม.
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
ผลของโปรแกรมการบําบัดความคิดและ
พฤติกรรมร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม
และ รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
การป้องกันการติดซ้ําของผู้ป่วยที่มีปัญหาการ
2554
ดื่มสุรา
การปฏิบัติทางพุทธศาสนากับความสามารถ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์
ทางสังคมของเด็กวัยรุ่นไทย
พัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม
2554
ความรุนแรงในโรงเรียน: เสียงสะท้อนจากเด็ก วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ อ.ดร.ฐาศุกร์ จันทร์ประเสริฐ
เยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนา. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม
2554
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การเข้าร่วมประชุม สัมมนา / ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน
ชื่อ - สกุล
ผศ.ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี

เรื่อง
ประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ
เรื่อง จิตสํานึกสาธารณะในยุคการ
เปลี่ยนแปลง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม และ เรื่อง Effects of Health Behavioral
ผศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง Modification Program on Metabolic
Diseases in Non-Government
Organizations
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียด
ผลงานการวิจยั ต่อคณะอนุกรรมการ

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

หน่วยงานที่จัด
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา
ในที่ประชุม International
Conference for Academic
Discipline : International
Journal of Arts and Sciences
สํานักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา
สกอ.

เข้าร่วมประชุมคณะผู้ตรวจสอบทาง
วิชาการโครงการวิจัยเรื่อง“การศึกษา
วิเคราะห์ อดีต ปัจจุบัน และโอกาส/
ความหวังในอนาคตของการผลิตครูใน
ประเทศไทย”

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

เข้าร่วมประชุมสหวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “หลักการเขียนบทสรุปผู้บริหาร
และบทคัดย่อที่เป็นสากล” ของ
สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย

สกว.

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

และเข้าร่วมประชุมวิชาการนักวิจยั รุ่น
ใหม่พบเมธีวิจยั อาวุโส สกว.

สกว.

คณาจารย์และนิสิตสถาบันฯ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
บัณฑิตศึกษานานาชาติ ครัง้ ที่ 8 (The
มศว และมหาวิทยาลัย IIUM
th
8 International Postgraduate Research
ประเทศมาเลเซีย
Colloquium: Multidisciplinary Approach
for Enhancing Quality of Life)

วัน เดือน ปี / สถานที่
9 ตุลาคม 2553
ณ ห้องประชุม
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา
ในชว่งวันที่ 31 พฤษภาคม – 3
มิถุนายน 2554 ที่เมือง Sulzburg
ประเทศออสเตรีย
15 พฤศจิกายน 2553
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5
อาคารสํานักงาน สกอ.
24 พฤศจิกายน 2553
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ณ ห้องประชุมรับรอง
กรรมการบริหาร ชั้น 3
24 ธันวาคม 2553
17 กุมภาพันธ์ 2554 และ 18
มีนาคม 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2554
ณ ห้องประชุม Paridot Room
ชั้น 3 โรงแรมริชมอลล์
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554
ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

22-24 กันยายน 2554
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มศว
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ชื่อ - สกุล
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

เรื่อง
ศึกษาดูงาน และนําเสนอผลงานวิจัย
แบบ แบบ Oral Presentation เรื่อง A
Development of Instructional Behavior
for the Creative Problem Solving of
Teacher and Student at the Science
Gifted Students Promotion School
Using Emancipatory Action Research

หน่วยงานที่จัด
The 19th Biennial world
Conference of the WCGTC

เข้าร่วมประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
แบบ Poster Presentation เรื่อง “Basic
Education Provision Policy for
HIV/AIDs Children in Thailand”
อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์ และ
เข้าร่วมประชุมสมัชชาครอบครัว
ร.ต.อ.หญิง ดร.
ระดับชาติ ประจําปี 2554
ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
และ นางสาววาสนา วงษ์เพชร
“การนําวารสารไทยเข้าสูร่ ะบบ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journal
online System (ThaiJo system)”
อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล และ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการ
นางสาวศิรินันท์ แสงสิงห์
นําวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS
ผ่านศูนย์ TCI รุ่น 1
อ.อุษา ศรีจินดารัตน์ และ
เข้าร่วมสัมมนาโครงการบริการ
นางสาวศิรินภา สุพรมอินทร์
วิชาการแก่ชุมชนสู่ยุทธศาสตร์ 1
จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย

ที่ประชุม
The 10th International
Congress on AIDS in ASIA
and The Pacific
ณ ห้องแกรนด์บอลูม ชั้น G
โรงแรมรามาการ์เด้น

อ.ดร.วิชุดา กิจธรรม และ
อ.ดร.นริสรา พึง่ โพธิ์สภ

วัน เดือน ปี / สถานที่
วันที่ 5 สิงหาคม 2554
ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย และ
วันที่ 8-12 สิงหาคม 2554
ในการประชุม The 19th Biennial
world Conference of the WCGTC
ณ กรุงปราก ประเทศ
สาธารณรัฐเชค
วันที่ 26-30 สิงหาคม 2554

ในวันที่ 6 กันยายน 2554

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันที่ 6 กันยายน 2554

TCI

วันพุธที่ 7 กันยายน 2554
ณ ห้องประชุมคณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ชั้น 2
ในวันที่ 5-6 กันยายน 2554
ณ มศว และโรงแรมโบนันซ่า
รีสอร์ทโฮเต็ล จังหวัดนครราสีมา

มศว
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ / กรรมการวิชาการ / วิทยากร / อาจารย์พิเศษ
วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
1 ตุลาคม 2553
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
4 ตุลาคม 2553
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
11-13 ตุลาคม 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

13 ตุลาคม 2553
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28 ตุลาคม 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

28 ตุลาคม 2553
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
29 ตุลาคม 2553
ศูนย์คุณธรรมจริยธรรม

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรกําแหง

เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์
นางสาวรุง่ โยยิง่ หลักสูตรปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว
รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรกําแหง เป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจแก้ไข
มหาวิทยาลัยมหา
เครื่องมือที่ใช้ในการทําวิทยานิพนธ์
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ของ น.อ. นพดล บงกชกาญจน์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
เป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนา
ณ ห้องประชุมพิกุลทอง
หลักสูตร สู่กรอบมาตรฐานและ
คณะครุศาสตร์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กลุ่มวิชาชีพครู
ผศ.ประทีป จินงี่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒใิ นการตรวจ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
เครื่องมือวิจยั ของนางแก้วตะวัน ศิริ
มหาวิทยาลัย
ลักขณานันท์ นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
มหาวิทยาลัย
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
เป็นผู้ทรงคุณวุฒใิ นการตรวจ
เครื่องมือวิจยั ของ
ราชภัฏจันทรเกษม
รศ.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ นักศึกษา
ปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนา
ร.ต.อ.หญิง ดร.
เป็นผู้บรรยายพิเศษกระบวนคิด TV
คณะมนุษยศาสตร์
ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์
404 ให้แก่นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
ณ คณะคุรุศาสตร์
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรมเป็นผูแ้ ทน
จากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับการยกย่องในนามสถาบันฯ ที่
ให้ความร่วมมือในการจัดประชุม
สมัชชาคุณธรรมประจําปี 2553
กลุ่มองค์กรการศึกษาภาคกลาง
เรื่อง สถานศึกษากับการพัฒนา
คุณภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
8 พฤศจิกายน 2553
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

ผศ.ประทีป จินงี่

เป็นผู้ทรงคุณวุฒติ รวจเครื่องมือ
ของนายสมภาพ ไชยโย นักศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการ
ประเมินการศึกษา
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
หลักสูตร “การวิเคราะห์งานวิจัยเชิง
คุณภาพ”

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

12-15 พฤศจิกายน 2553
กรมการพัฒนาชุมชน

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
อ.ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

ณ ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนนครนายก
จังหวัดนครนายก

16-18 พฤศจิกายน 2553
สํานักงานคณะกรรมการ ธกสค.
กระทรวงศึกษาธิการ

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง กระบวนการสร้างทีมและ
เครือข่ายการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพด้วยหลัก 3Self และ
PROMISE

ณ โรงแรมคลองทราย
รีสอร์ท

22 พฤศจิกายน 2553
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

25 พฤศจิกายน 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

25 พฤศจิกายน 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี

25 พฤศจิกายน 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

3,16,27,29 ธันวาคม 2553
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ ของ
นางสาวพิไลพร สิทธิธนาสุทธิ์
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว
เป็นผู้ทรงคุณวุฒอิ ่านประเมิน
ต้นฉบับวารสาร มสด.
(Peer review)
เป็นผู้ทรงคุณวุฒอิ ่านประเมิน
ต้นฉบับวารสาร มสด.
(Peer review)
เป็นผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านประเมิน
ต้นฉบับวารสารวิจัย มสด.
(Peer review)
เป็นวิทยากรโครงการ Research
Zone หัวข้อ “การวิเคราะห์เส้นทาง”
“การวิเคราะห์จาํ แนก”“การเลือก
สถิติที่เหมาะสมสําหรับการ
วิจัย”“ปัญหาจากการแปลผลทาง
สถิติวิจยั : Factor Analysis และ
Cluster Analysis” และ “การกําหนด
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม”

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
ณ ศูนย์การเรียนรู้
ทางการวิจัย วช.
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
7 ธันวาคม 2553
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
7 ธันวาคม2553-15 มีนาคม2554
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
7-8 ธันวาคม 2553
สํานักงาน ก.พ.

11 ธันวาคม 2553
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ
16-17 ธันวาคม 2553
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
19 ธันวาคม 2553
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
23 ธันวาคม 2553
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 ธันวาคม 2553
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12-14 มกราคม 2554
กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี

เป็นผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบทาง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
วิชาการ
แห่งชาติ
ของโครงการวิจยั
เป็นผู้บรรยายในกระบวนวิชา
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
MC760 (ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
สื่อสารมวลชน)
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
เป็นผู้ดําเนินรายการประชุมเชิง
ณ โรงแรมริชมอนด์
ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการ
จังหวัดนนทบุรี
บริหารกําลังคนคุณภาพในภาค
ราชการไทย
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ
ณ หอ้งบรรยาย 6
“การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมใน
ชั้น 2 อาคารเรียน
การออกแบบ Intervention กรณี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
PROMISE Model
พระเกียรติ วิทยาเขตยศเส
ณ มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท
อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ และ เป็นวิทยากรในโครงการ “การวิจยั
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน”
อ.ทัศนา ทองภักดี
จังหวัดจันทบุรี

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้
ณ ห้องโกเมน อาคารบัณฑิต
นักศึกษาระดับ
วิทยาลัย ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก สาขาวิจยั
ราชภัฏอุบลราชธานี
และประเมินผลการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.อังศินันท ์ อินทรกําแหง เป็นผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบเครือ่ งมือ
วิจัยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางมยุรฉัตร กันยะมี นักศึกษา
ปริญญาเอก หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ดษุ ฎีบัณฑิต สาขาจิต
พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
เป็นอาจารย์พิเศษ หัวข้อ “การหา
ณ ห้องปฏิบตั ิการ
คุณภาพเครื่องมือโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ชั้น 6
SPSS”
อาคารศรีรัศมิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.อังศินันท ์ อินทรกําแหง
เป็นวิทยากรการประชุมเชิง
ณ โรงแรมริชมอนด์
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทความทาง
จังหวัดนนทบุรี
วิชาการเข้าสู่คลังความรูท้ างจัดการ
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
15-16 มกราคม 2554
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

17 มกราคม 2554
สํานักงาน ก.พ.

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
และ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

21 มกราคม 2554
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

24-28 มกราคม 2554
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

25 มกราคม 2554
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28 มกราคม 2554
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

9 กุมภาพันธ์ 2554
สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
9-11 กุมภาพันธ์ 2554
โรงพยาบาลวัดโบสถ์

ร.ต.อ.หญิง ดร.
ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์

ชื่อ - สกุล

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

อ.ทัศนา ทองภักดี

รายการ

สถานที่

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ
คณะครุศาสตร์
เรื่อง “การวิเคราะห์พหุระดับ” ใน
ณ ศูนย์การศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ศูนย์ดอนบม จังหวัดขอนแก่น
เป็นผู้ทรงคุณวุฒโิ ครงการประเมิน
สํานักงาน ก.พ.
ประสิทธิภาพเครือ่ งมือประเมิน
สําหรับประเมินนักบริหารเพื่อการ
สรรหาและเลือกสรร
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
คณะศึกษาศาสตร์
ของนางสุนันท์ สีพาย นิสิตระดับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่องการประยุกต์ทฤษฎีการ
กระทรวงสาธารณสุข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ :
3Self ด้วยหลัก PROMISE Model
ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กทม.
เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาเทคนิค
ณ ห้อง LA204
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กําหนดขอบเขตการ
กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงาน การจัดจ้างศึกษา
ผลการดําเนินงาน ผลผลิต
ผลลัพธ์และผลกระทบจากการ
ขยายการศึกษาภาคบังคับ
เป็นคณะทํางานพิจารณาผลงาน
สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และ
วิชาการเข้าร่วมประชุม เพื่อกําหนด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
แนวทางพิจารณาบทคัดย่อ Track D กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก
เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเพือ่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโปรแกรม
“ลดอ้วน ลดวัย ลดโรค” ให้แก่
ข้าราชการและอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบ่ า้ น
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
11-13 กุมภาพันธ์ 2554
ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

ผศ.ประทีป จินงี่

วิทยากรประจําการสัมมนาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหกับนิสิต
คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นวิทยากรบรรยาย
“การเขียนบทความวิชาการในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
เป็นกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้กับ
นางนวชมล สังข์แก้ว นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
เข้าร่วมประชุมระดมสมองเรื่อง “PG
ขับขี่ปลอดภัย เพื่อพัฒนาเยาวชน
ไทยขั้นที่ 1: บูรณาการความคิด
เกี่ยวกับโครงการ”
เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
“การวิจยั แบบผสานวิธ”ี

ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่าง
แห่งชาติ
จังหวัดนครราชสีมา

16 กุมภาพันธ์ 2554
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21 กุมภาพันธ์ 2554
ภาควิชาจิตวิทยา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

24 กุมภาพันธ ์ 2554
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

รศ.งามตา วนินทานนท ์

27 กุมภาพันธ์ 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

9 และ 24 มีนาคม 2554
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

16 มีนาคม 2554
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
อ.อุษา ศรีจินดารัตน์
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

เป็นวิทยากรโครงการ Research
Zone ในหัวข้อ “การวิเคราะห์การ
ผันแปรหลายตัวแปรตาม
(MANOVA)” “การวิเคราะห์จัดกลุม่
(Cluster Analysis)” และ “การ
ตรวจสอบความถูกต้องจากการ
เลือกใช้สถิติหลายตัวแปร”
เป็นคณะทํางานจัดการอบรม
หลักสูตรการวิจยั ชุมชนด้าน
ครอบครัว เพื่อพิจารณาแนวทางใน
การจัดฝึกอบรมหลักสูตร การวิจัย
ชุมชนด้านครอบครัวและให้
ข้อเสนอแนะในการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรการวิจยั ชุมชนด้าน
ครอบครัว

ณ อาคารบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ณ ห้องบอลรูม บี
โรงแรมมารวยการ์เด้น
กรุงเทพมหานคร
ณ ห้อง 305 ชั้น 3 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์
ถนนสุโขทัย
ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
วช.
อาคารสภาวิจัยแห่งชาติ

สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
22 มีนาคม 2554
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

เป็นวิทยากรโครงการ Research
Zone ในหัวข้อเรือ่ ง“การวิเคราะห์
ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น (Hierarchical
Regression Analysis)
เป็นประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ น.ส.เพ็ญภัทร เล็กพวง
ทอง นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิชาเอกอนามัยครอบครัว
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการ
วิจัยเชิงปริมาณและสหวิทยาการ

ณ ศูนย์การเรียนรู้การวิจยั
วช. อาคารสภาวิจัยแห่งชาติ

22 มีนาคม 2554
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

23-25 มีนาคม 2554
ภารกิจสร้างเศรษฐกิจและสันติสุข
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
30 มีนาคม 2554
สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร

รศ.งามตา วนินทานนท์

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

5 เมษายน 2554
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

7 เมษายน 2554
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

27 เมษายน 2554
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29 เมษายน 2554
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

ณ อาคาร 7 ชั้น 8 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์

ภารกิจสร้างเศรษฐกิจและ
สันติสุข สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เป็นวิทยาการบรรยายหัวขอ้ การจัด ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนน
กิจกรรมปรับเปลี่ยน
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 3Self/
PROMISE
ณ ห้อง ED2107
เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสอบ
วิทยานิพนธ์ของ
คณะศึกษาศาสตร์
นางอนัญญา คูอาริยะกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวกนกอร นวลครุฑ และนาย
จังหวัดพิษณุโลก
เสถียรภัคณ์ มุขดี นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาวิจยั และประเมินผล
การศึกษา
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การ
ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการ
แปลผลและนําเสนอ
วิจัย วช.
ผลงานวิเคราะห์” “การสรุปผลและ
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย”
เป็นกรรมการสอบ
ณ ห้องชิน โสภณพนิช ชั้น 3
วิทยานิพนธ์ ของ นางสาวธันย์ชนก
ท่าพระจันทร์
อนุศาสตร์ นิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
เป็นกรรมการสอบวิทยา นิพนธ์ของ ณ ห้องประชุมภาควิชาวิจัย
นายฐาปณัฐ อุดมศรี นิสิตหลักสูตร
และจิตวิทยาการศึกษา
คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธี อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง
วิทยาการวิจัยการศึกษา ภาควิชา
วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
29 เมษายน 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและสอบเค้า
โครงดุษฎีนิพนธ์ ของนายบริบูรณ์
ศรีมาชัย นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิชาการเพื่อการพัฒนา
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้กับ
นางสาวฐิติกร โพธิสาร นิสิตระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การเลือก
หัวข้อเรื่องและขัน้ ตอนการทํา
วิทยานิพนธ์”
ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช
อาคารสภาวิจัยแห่งชาติ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การ
เขียน มคอ 3 รายละเอียดของ
รายวิชา”

ณ อาคารจันทรา-กาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

2 พฤษภาคม 2554
มหาวิทยาลัยภูเก็ต

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

2 พฤษภาคม 2554
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

10 พฤษภาคม 2554
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

11 พฤษภาคม 2554
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

18-19 พฤษภาคม 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

25 พฤษภาคม 2554
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

25-27 พฤษภาคม 2554
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

รศ.งามตา วนินทานนท์

เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการ
“การวิจยั เชิงคุณภาพ”
สําหรับคณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
เป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติจัดทํา
มคอ 3 – มคอ 7 ให้แก่คณาจารย์
มหาวิทยาลัยภูเก็ต
เป็นผู้ทรงคุณวุฒพิ ิจารณาบทความ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทยกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม”
เป็นวิทยากร หัวข้อ “การประมวล
เอกสารเพื่อกําหนดตัวแปรและ
นิยามปฏิบัติการ” “การวิจัยเพื่อ
สร้าง งดัชนีความสัมพันธให้ในนคร
อบครัว” และ “การวิจยั เพื่อสร้าง
เครื่องมือวัดทางจิตในบริบทของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

มหาวิทยาลัยภูเก็ต

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

ณ ห้อง สค. 209 ชั้น 2 ตึก
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
ณ ห้องประชุมศรีลินี ชั้น 12
อาคาร ดร.สุข-มาลินี
พุคยาภรณ์ จังหวัดชลบุรี
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1
อาคารนิเทศศาสตร์คอม
เพล็กซ์
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
25-27 พฤษภาคม 2554
สํานักงานสตรีและสถาบันครอบครัว

1 มิถุนายน 2554
สํานักงานคณะกรรมการการวิจยั
แห่งชาติ

2 มิถุนายน 2554
โรงเรียนเตรียมทหารสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ
9 มิถุนายน 2554
โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
อ.ดร.นริสรา พึง่ โพธิ์สภ
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ร.ต.อ.หญิง ดร.
ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์
อ.ปิยรัตน์ ธรรมพิทักษ์ และ
อ.อุษา ศรีจินดารัตน์
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

เป็นวิทยากรในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร การวิจยั ชุมชน
ด้านครอบครัว

ณ โรงแรมปริ้นส์ตั๊นพาร์ค
สวีท ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
กทม.

เป็นวิทยากรโครงการ Research
Zone ในหัวข้อเรือ่ ง “การวิเคราะห์
ข้อมูลและรายงานผลการวิจยั เชิง
คุณภาพ”

ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการ
วิจัย วช อาคารสภาวิจัย
แห่งชาติ

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ
“วัยรุ่นในบทบาททหาร-ตํารวจ”

ณ โรงเรียนเตรียมทหาร
อ.บ้านนา จ.นครนายก

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ
เรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 (TQF)”
เป็นวิทยากรในเวทีแลก เปลีย่ น
เรียนรู้ และกระบวนการผลักดัน
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย หรือ
Advocacy

ณ ห้องประชุมโรงเรียน

9 มิถุนายน 2554
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

11-12 มิถุนายน 2554
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บชท.)

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริญ

14,17, 20 มิถุนายน 2554สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

เป็นวิทยากรบรรยายให้โครงการ
Research Zone หัวข้อเรื่อง “การ
วิเคราะห์จําแนกกลุ่ม (Discriminant
Analysis) และ “สถิติ t-test, f-test
ANOVA” และโครงการ Research
Service ในหัวข้อเรือ่ ง “การใช้สถิตไิ ด้
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และ
เทคนิคการรายงานผล การวิเคราะห์ทาง
สถิติในรายงานการวิจัย”

ณ ห้องประชุม 1515 ชั้น 5
อาคารอุบลรัตนราชกัญญา

ณ โรงแรมโรส การ์เดน รี
เวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางวิจัย
วช. อาคารสภาวิจัยแห่งชาติ
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
15 มิถุนายน 2554
สํานักงานคณะกรรมการการวิจยั
แห่งชาติ
20,21,23,30 มิถุนายน 2554
โรงพยาบาลตํารวจ

25 มิถุนายน 2554
สถานีวิทยากระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยเพื่อการศึกษา
กรมประชาสัมพันธ์
28 มิถุนายน 2554
โรงพยาบาลลาดกระบัง
24,27,28 กรกฎาคม 2554 ภารกิจ

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ
Research Zone หัวข้อเรื่อง “การ
วิเคราะห์จดั กลุ่ม (Cluster Analysis)
เป็นวิทยากรในโครงการสถานี
ตํารวจรักษ์สขุ ภาพและตํารวจหุ่นดี
ไม่มีโรค

ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางวิจัย
วช. อาคารสภาวิจัยแห่งชาติ

อ.ทัศนา ทองภักดี

ร.ต.อ.หญิง ดร.ปานจักษ์ เหล่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒใิ นการสนทนากลุ่ม ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
รัตนวรพงษ์
เพื่อประเมินคุณภาพรายการ
แห่งประเทศไทยเพื่อ
“รัฐสภาของเรา”
การศึกษา ซอยอารีย์สมั พันธ์
กรุงเทพมหานคร
อ.ทัศนา ทองภักดี
รศ.งามตา วนินทานนท์

สร้างเศรษฐกิจและสันติสขุ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

5 กรกฎาคม 2554
โรงพยาบาลสาธารณสุข 56
ทับเจริญ
19-29 กรกฎาคม 2554 สํานักงาน

อ.ทัศนา ทองภักดี

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

ก.พ.

11 กรกฎาคม 2554
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โรงพยาบาลตํารวจ

อ.ดร.นริสรา พึง่ โพธิ์สภ และ
ร.ต.อ.หญิง ดร.
ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์

เป็นวิทยากรเรื่อง
“อารมณ์ดีชีวิตมีสุข”
เป็นวิทยากรอภิปราย หัวข้อเรื่อง
“ประสบการณ์ใช้ Path Analysis
และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
Multiple Regression Analysis ตาม
สมมติฐาน, หลักและวิธีการสรุป
ของสรุปผลการวิจัยการทดผลวิจยั
เพื่อสรุปการปรึกษารายกรณี,
หลักการวิธีอภิปรายผล และให้
ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยและ
การฝึกวิธีหาข้อสรุปผลวิจยั การ
อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะ”
เป็นวิทยากรเรื่อง
“การหัวเราะบําบัด”

ณ โรงพยาบาลลาดกระบัง
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56

เป็นกรรมการสําหรับการประเมิน
ณ สํานักงาน ก.พ.
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สําหรับข้าราชการเข้าสู่
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู ใน
ข้นตอนที่ 2
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ให้กับ
ผศ.ลําใย มากเจริญ
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
9-11 กรกฎาคม 2554
สํานักงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
และกระบวนการติดตามสนับสนุน
การสังเคราะห์ความรูแ้ ละ
ประเมินผล
12-14 กรกฎาคม 2554
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

ร.ต.อ.หญิง ดร.ปานจักษ์
เหล่ารัตนวรพงษ์ และ
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

เข้าร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพและ
ข้อเสนอโครงการวิจัยของ สสส.

สสส.
โครงการวิจัยและพัฒนาด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพปี
2550-2554

ผศ.ดร.อ้อมเดือน สดมณี
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ และ
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิจัย
เชิงปริมาณ”
เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

21-22 กรกฎาคม 2554
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

ณ อาคารท่าชัย ชั้น 2
ห้อง อ213
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
ณ โรงแรม เค ยู โฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร

23 กรกฎาคม 2554
สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคูล

24, 26 กรกฎาคม 2554
โครงพยาบาลเลิดสิน

อ.ทัศนา ทองภักดี

29 กรกฏาคม 2554
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการประชุม
ปฏิบัติการจัดทําร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ
เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “MMPI, สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
16PF” ณ ภาควิชาจิตวิทยาเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตรื
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นวิทยากร “หัวเราะบําบัด”
ณ ห้องประชุมชัน้ 25
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน
เป็นวิทยากรหัวข้อ “การหาคุณภาพ
ณ ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือโดยโปรแกรม SPSS”
คอมพิวเตอร์ ชั้น 6 คณะ
ให้แก่นิสิต
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มิถุนายน – กันยายน 2554 คณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ร.ต.อ.หญิง ดร.
ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์

1 สิงหาคม 2554
และ 19 กันยายน 2554
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม

ร.ต.อ.หญิง ดร.
ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์

13-14 กรกฏาคม 2554
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

เป็นผู้บรรยายพิเศษกระบวนวิชา TV
404 ให้แก่นิสิตปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยีการสือ่ สารมวลชน
ประจําภาค 1 ปีการศึกษา 2554
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ
สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนายภาณุ
พงศ์ อุทัยวัตน์ ในหัวข้อ “อิทธิพล
ทางสังคมและการรูเ้ ท่าทันสื่อทีส่ ง่ ผล
ต่อพฤติกรรมการสนทนาออนไลน์
ของวัยรุ่น”

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ณ ห้อง 906 ชั้น 9 อาคาร
เฉลิมพระเกียติ (19 ชั้น)
มหาวิทยาลัยสยาม และเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
หัวข้อดังกล่าวตามลําดับ
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
5 สิงหาคม 2554
สมาคม นักจิตวิทยาคลินิกไทย
สิงหาคม 2554
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

22 สิงหาคม 2554
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อ - สกุล

รายการ

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

เป็นกรรมการฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศและฝ่ายวิชาการ เข้า
ร่วมประชุม
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
เป็นผู้ดําเนินการจัดสมัชชา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ระดับจังหวัดใน 6 จังหวัด ได้แก่
อยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
กาญจนบุรี และสมุทรสาคร
อ.อุษา ศรีจินดารัตน์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานและ
นักวิจัยตามโครงการจัดจ้างศึกษา
ผลการดําเนินงานผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบจากการขยาย
การศึกษาภาคบังคับ
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และ ได้รับเชิญจาก เป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ “การวิจยั เชิงคุณภาพ”
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

24 สิงหาคม 2554
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
24 สิงหาคม 2554
อ.ทัศนา ทองภักดี ได้รับเชิญ
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นวิทยากร “การหัวเราะบําบัด”

29 สิงหาคม 2554
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 สิงหาคม 2554
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อ.ดร.นําชัญ ศุภฤกษ์ชัยสกุล

เป็นวิทยากรหัวข้อ “การหาคุณภาพ
เครื่องมือโดยใช้โปรแกรม SPSS”

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

31 สิงหาคม 2554
สายวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

เป็นกรรมการสอบป้องกันดุษฎี
นิพนธ์ ของนายปรัชญา ปิยะมโน
ธรรม สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ คณะศึกษาศาสตร์
เรื่อง “ตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูไ้ กล
เกลี่ยที่มีประสิทธิภาพสําหรับการ
แก้ไขความขัดแย้งในการทํางานของ
องค์กรเอกชน”
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การ
วิจัยในชั้นเรียน โดยเทคนิคการวิจยั
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม”

สถานที่
ณ ห้องประชุมอาคาร
พลานามัย สถาบันราชานุกูล
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

ณ ห้องประชุม ก่อ สวัสดิ
พาณิชย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
ณ ห้องแพทย์โดม 3 ชั้น 2
อาคารคุณากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ คณะ
สังคมศาสตร์
ณ อาคารท่าชัย ชั้น 2
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ณ ห้องสมุด
โรงเรียนพุทธบูชา
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
6 กันยายน 2554
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี
6 กันยายน 2554
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 กันยายน 2554
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
12 กันยายน 2554
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

14, 28 กันยายน 2554
หน่วยตรวจโรคที่ 1
กองบัญชาการกองทัพบก
13-15 กันยายน 2554มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร
16 กันยายน 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

19-24 กันยายน 2554
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

อ.ทัศนา ทองภักดี

เป็นวิทยากร เรื่อง “หัวเราะบําบัด
เพราะสุขภาพดี”

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี

เป็นกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ของนางอัจฉรา เอ๊นซ์
หลักสูตรศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาประชากรศาสตร์ เรื่อง
“ชีวิตครอบครัวในบริบทของ
ช่องว่างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร : กรณีวัยรุ่นใน
กรุงเทพมหานคร”

ณ ห้องจักรพันธุ์โปษยกฤต
ชั้น 7
อาคารสยามบรมราชกุมารี
ณ วิทยาลัยประชากรศาสตร์

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การ
วิจัยอนาคต”

ร.ต.อ.หญิง ดร.ปานจักษ์
เหล่ารัตนวรพงษ์

เป็นผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มเพื่อการปรับปรุงรูปแบบการ
วิจัยของนักศึกษา

อ.ทัศนา ทองภักดี

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ และ
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.อุษา ศรีจินดารัตน์

ณ ห้อง 507 ชั้น 5 อาคาร
ประชุมสุข อาชวอํารง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้อง BC 906 ชั้น 9
อาคารชินโสภณพานิช
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
กรุงเทพมหานคร

เป็นวิทยากร ในโครงการคัดกรอง ณ ห้องประชุมหน่วยตรวจโรค
สุขภาพกําลังพลให้กับหน่วยในพืน้ ที่ ที่ 1 กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
บก.ทบ.
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ณ ห้อง 1126 ศูนย์
เป็นวิทยากรหัวข้อ “การวิจยั ชุมชน”
คอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2
เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ”
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อระดม
ความคิดในการสังเคราะห์ผล
การศึกษา การดําเนินงานผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการ
ขยายการศึกษาภาคบังคับ และร่วม
จัดทํารายงานผลการวิจัยให้มีความ
สมบูรณ์และถูกต้องทางวิชาการ

ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์
(บัณฑิตวิทยาลัย)
ณ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น
รีสอร์ทพัทยา จ.ชลบุรี
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
21 กันยายน 2554
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช
29-30 กันยายน 2554
สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

อ.ทัศนา ทองภักดี

เป็นวิทยากร เรื่อง “หัวเราะ เพราะ
สุขภาพดี ชีวีมีสขุ ”

ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรม
ทวินโลตัสนครศรีธรรมราช

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การ
จัดการความรู้ คูม่ ือมาตรฐานการ
ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกใน
ผู้ป่วยเด็ก”

ณ โรงแรมบี ยู เพลส ดินแดง
กรุงเทพมหานคร

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการ “เทศน์มหาชาติ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เจริ ญ พระชนมายุ 84 พรรษา ในพุ ท ธศั ก ราช 2554 ระหว่ า งวั น ที่ 24-25 มกราคม 2554
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 11 มีนาคม
2554 ณ วัดเขาเล็งเทพนิมิตวนาราม
3. กิ จ กรรมทํ า บุ ญ เลี้ ย งพระ เนื่ อ งในวั น สถาปนาสถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์
ครบรอบ 56 ปี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

การประกันคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการและพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ
และเป้าหมายของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เพื่อรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย์มุกดา ศรียงค์
รองศาสตราจารย์สมสรร วงษ์อยู่น้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุธรรมรักษ์
อาจารย์ธีระชน พลโยธา
นางสาวเรณู ขจรกุลจีระ
นางสาวลักขณา แซ่ลู้

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ประสานงาน

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกา (สกอ.) ประจําปีการศึกษา
2553 และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2554 พบว่า สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มีคะแนนผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี และมีคะแนนสูงสุด เมื่อเทียบกับ 21 หน่วยงานที่มี
การเรียนการสอนใน มศว ดังกราฟ
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ผลการเปรียบเทียบคะแนนภาพรวมของคณะ สํานัก ศูนย์ ที่มีการเรี ยนการสอน ตามการประเมินประกั นคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. ประจําปีการศึกษา 2553
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

3.84 3.94

4.22 4.33

4.1

4.06

3.85

3.09

4.17 4.23
3.54

3.6 3.42 3.77

4.09

4.36 4.49

4.22
ค่าเฉลี่ย= 3.74

2.68

2.61

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบาย

คณะสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะพลศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

คณะสหเวชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

1.96

รูปภาพ แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนภาพรวม 23 ตัวบ่งชี้ ตามที่ สกอ. กําหนด ของหน่วยงานการเรียนการสอน

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ประจําปีงบประมาณ 2553
4.2268

4.50
3.9038

4.00
3.50
3.00

3.3365 3.2273

3.4938 3.4114 3.3847

ค่าเฉลี่ย =3.1657

2.7055 2.6559

2.5657

2.50

2.3402

2.0031

2.00
1.50

3.4175
3.0577 3.0374 3.0288 3.0098

2.9904

1.5269
1.2169

1.3482

1.00
0.50
0.00

รูปภาพ แสดงสรุปผลคะแนนการประเมินตามคํารับรอง ฯ ของหน่วยงานทีม่ ีการเรียนการสอน
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ภาคผนวก
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ภาพกิจกรรมโครงการ “เทศน์มหาชาติ”
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในพุทธศักราช 2554
ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2554 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเขาเล็งเทพนิมิตวนาราม หมู่ที่ 18 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ภาพกิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระ
เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ครบรอบ 56 ปี
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ
โครงการสัมมนาทางวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th International Postgraduate
Research Colloquium: Multidisciplinary Approach for Enhancing Quality of Life)
ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ย. 2554
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