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บทนํา
ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
สถาบั นวิ จั ยพฤติ กรรมศาสตร์ เดิ มใช้ ชื่ อว่ า “สถาบั นระหว่ างชาติ
สําหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก” (International Institute for Child Study)
ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2498 โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญ 3 ประการ คือ
1) ทําการวิจัยเปรียบเทียบในเรื่องพัฒนาการเด็ก 2) ฝึกอบรม
นักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศให้สามารถทําการวิจัยได้ รวมทั้งให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเด็ก และ
3) เผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อปรับปรุงการศึกษา และการอบรมเลี้ยงดูทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2506 สถาบันฯ ได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นหน่วยงานของรัฐบาล สังกัดกรมการ
ฝึกหัดครู โดยสถาบันนี้ตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัยวิชาการศึกษา และสถาบันฯ ได้ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยวิชา
การศึกษาจัดทําหลักสูตรมหาบัณฑิตทางสาขาจิตวิทยา ในปี พ.ศ. 2517 สถาบันฯ ได้โอนมาขึ้นตรงต่อวิทยาลัย
วิชาการศึกษา และเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เปลี่ยนฐานะเป็น มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 สถาบันฯ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์” มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการวิจัยและการสอน ตลอดจนการฝึกอบรม
งานสําคัญของสถาบันฯ ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2517 มุ่งเน้นการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งอาศัย
แนวคิดทฤษฎีจากหลายสาขา เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษา มาช่วยทําให้เข้าใจอธิบาย และทํานาย
พฤติกรรมของบุ คคลได้ และขยายวงกว้างทางการศึกษาไปยังบุคคลทุกวัยเพื่อผลจากการวิจัยดังกล่าวนั้ น
สามารถนําไปพัฒนาบุคคลและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และฝึกอบรมทั้งทางพฤติกรรม
ศาสตร์และวิธีการวิจัย
ในปี พ.ศ. 2527 สถาบันฯ เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอก
ในสาขาเดียวกัน โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ใช้หลักสูตรได้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2536 และ
เปิดรับนิสิตในหลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 นอกจากนั้นได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ สาขาเดียวกันในปีการศึกษา 2542
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544) งานวิจัยของสถาบันฯ กําหนด
ประเด็นวิจัยที่สําคัญๆ ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมครอบครัว ด้านพฤติกรรมการทํางาน และพฤติกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2544 สถาบันฯ เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ (แบบเน้นวิจัย) โดยรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทยของ
ทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในปี พ.ศ. 2545
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ปรัชญา
“พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นําสู่คุณภาพชีวิต”
ปณิธาน
“มุ่งทําวิจัย และผลิตบัณฑิตเพื่อนําไปสู่คุณภาพชีวิตของคนไทย”
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชั้นนําแห่งการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และการเรียนรู้ในระดับสากล เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม”
วัตถุประสงค์
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม
2. ผลิตบัณฑิตที่มคี วามสามารถทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และมีจรรยาบรรณ
3. เสริมสร้างบรรยากาศของการวิจัย และกระตุ้นให้มีการร่วมมือในการทําวิจัยที่เป็น
สหวิทยาการ
4. เผยแพร่ความรูท้ างวิชาการและฝึกอบรมการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
5. ให้บริการวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ทตี่ อบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
6. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. รักษาระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
พันธกิจ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
มีภาระกิจหลัก 4 ประการ คือ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
1. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ให้มีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล
3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารที่ มี คุ ณ ภาพโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางการบริ ห ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสม
4. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน
5. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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โครงสร้างองค์กร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีผู้อํานวยการสถาบันฯ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ และ
คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
1. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการความรู้และกิจการพิเศษ

การแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผู้อํานวยการ

คณะกรรมการประจําสถาบัน ฯ

รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายกิจการพิเศษ

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายกิจการนิสิต

สํานักงานผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ
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การแบ่งส่วนราชการสํานักงานผู้อํานวยการ

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
สํานักงานผู้อํานวยการ

งานบริหารและธุรการ

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

งานคลังและพัสดุ

- หน่วยการเงินและ
บัญชี
- หน่วยงบประมาณ
- หน่วยพัสดุ

Behavioral Science Research Institute,

งานนโยบายและแผน

- หน่วยแผนงานและ
โครงการ
- หน่วยวางแผนบุคลากร

งานบริการการศึกษา

- หน่วยสนับสนุน
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
- หน่วยสนับสนุนงาน
กิจกรรมนิสิต
- หน่วยห้องสมุด

Srinakharinwirot University.

งานบริหารระบบคุณภาพ

- หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา
- หน่วยบริหารความเสี่ยง

งานระบบสารสนเทศ

-หน่วยปฏิบัติการและบริการ
-หน่วยพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
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ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-สกุล

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

ดํารงตําแหน่ง (พ.ศ.)

2497
2498 – 2502
2503 – 2506

4. ศาสตราจารย์ ดร.ละม้ายมาศ ศรทัตต์

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต
อาจารย์ ดร.เพ็ญแข ประจนปัจจนึก
ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต
รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยหลา
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2507 – 2512

2512 - 2526
2527 - 2531
2531 - 2534
2535 - 2543
2543 - 2547
2547 - 2551
2551 – 2555
2555 – ปัจจุบัน
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หมายเหตุ

สถาบันระหว่างชาติสําหรับ
การค้นคว้าเรื่องเด็ก
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
UNESCO
ผู้อํานวยการไทยคนแรก
ของสถาบันระหว่างชาติ
สําหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก
ในปี พ.ศ. 2518 สถาบันฯ
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดํารงคําแหน่ง เดือนกรกฎาคม
2555
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ผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ณ พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุภาพร ธนะชานันท์
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการความรู้และกิจการพิเศษ
นางสุพรรณา หนูรักษ์
รักษาราชการแทนเลขานุการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เริ่มรับตําแหน่ง ณ เดือนกรกฎาคม 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย
อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนือ่ ง
อาจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิส์ ภ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนิสิต
นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นางสุพรรณา หนูรักษ์
รักษาการแทนเลขานุการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่
อาจารย์ ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล
อาจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
นางสุพรรณา หนูรักษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รักษาราชการแทนเลขานุการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

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

Behavioral Science Research Institute,

สุวรรณทัต
พันธุมนาวิน
วงศ์บุญสิน
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บุคลากรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
บุคลากรสายวิชาการ

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

ผศ.ประทีป จินงี่
รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร

อ.ดร.นริสรา พึง่ โพธิ์สภ
ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการฝ่ายกิจการนิสิต

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล
รองผู้อํานวยการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

Behavioral Science Research Institute,
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อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

นางสุพรรณา หนูรักษ์
รักษาราชการแทน

เลขานุการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์

นางวนิดา ธรรมเกษร

นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์

นางสาวศิรินันท์ แสงสิงห์

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ

นางสาววาสนา วงษ์เพชร

นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร

นายวิจิตร อักษรชู

นายประสาร กรีหิรัญ

นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร

นางวริน

Behavioral Science Research Institute,
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นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ

นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์

นายบุญลือ

สว่าง
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

บุคลากรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ข้าราชการ สายวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
Ph.D. (Educational Research and Computer Science)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
Ph.D. (Psychology)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
4. อาจารย์ ดร.พรรณี บุญประกอบ
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
5. อาจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
D.P.A. (Public Administration)
6. อาจารย์ ดร.สุภาพร ธนะชานันท์
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
7. อาจารย์ ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
1. นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
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)

Behavioral Science Research Institute,
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ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
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พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
2. อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
3. อาจารย์ ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
6.
7.
8.
9.

อาจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกุลคู
อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อาจารย์ ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

10. Dr. Kanu Priya Mohan
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
1. นางสาวศิรินันท์ แสงสิงห์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
2. นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
บธ.บ. (การบัญชี)
3. นางสาววาสนา วงษ์เพชร
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
4. นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิต
ค.ม. (บรรณารักษาศาสตร์)
5. นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ลูกจ้างประจํา
1. นายวิจิตร
2. นางวริน
3. นายประสาร
4. นายบุญลือ
5. นายสุรศักดิ์

อักษรชู
สว่าง
กรีหิรัญ
เชื้อสุข
ไวยเนตร

Behavioral Science Research Institute,

ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
Ph. D. in Research Methodology
Doctor of Psychology (Clinical)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4
พนักงานบริการอัดสําเนา
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
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บุคลากรสายวิชาการ (แยกตามสถานะ)

ข้าราชการ
จํานวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.67

Behavioral Science Research Institute,

พนักงาน จํานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.33
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บุคลากรสายวิชาการ (แยกตามวุฒิการศึกษา)
ปริญญาโท
จํานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.33

ปริญญาเอก จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

บุคลากรสายวิชาการ (แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ)

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.67

จํานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 20

Behavioral Science Research Institute,

อาจารย์

อาจารย์
จํานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.33
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (แยกตามสถานะ)
จํานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.33

จํานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.33

จํานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.33

ข้าราชการ
พนักงาน
ลูกจ้ าง

ข้าราชการ
พนักงาน
ลูกจ้าง

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (แยกตามวุฒิการศึกษา)
จํานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.33
จํานวน 6 คน
นวน 5 คน
คิจํดาเป็
นร้อยละ 40.00

จํานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.67

คิดเป็นร้อยละ 33.33

กว่าาปริ
ปริญญญาตรี
ญาตรี
ต่ตํําากว่
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

Behavioral Science Research Institute,

13

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555

หมวดรายจ่าย

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

เงินทุนจาก
แหล่งอื่น

รวม

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน และสิง่ ก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง
งบอุดหนุนโครงการวิจัย
รวม

8,994,200
185,200
381,100
318,800
9,879,300

1,602,000
320,000
1,592,500
1,200,200
248,100
4,962,800

-

8,994,200
1,787,200
320,000
1,973,600
1,200,200
248,100
318,800
14,842,100

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 ตามหมวดรายจ่าย
1,800,000

1,602,000

1,592,500

1,600,000
1,400,000

1,200,200

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000

381,100

320,000

248,100

185,200

200,000

0

0

318,800

0

0

0
ค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณแผ่นดิน

Behavioral Science Research Institute,
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เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555
หมวดรายจ่าย

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน และสิง่ ก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบอุดหนุนโครงการวิจัย
งบกลาง
รวม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554
จํานวนเงิน
ร้อยละ

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
27,075,336.00

30.47
3.06
1.18
1.25
2.29
3.43
4.54
52.98
0.80
100

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555
จํานวนเงิน
ร้อยละ

8,994,200
1,787,200
320,000
1,973,600
1,200,200
318,800
248,100
14,842,100

60.60
12.04
2.16
13.30
8.09
2.15
1.66
100

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2555
16,000,000
14,345,036

14,000,000
12,000,000
10,000,000

8,994,200
8,248,800

งบประมาณรายจ่ายปี 2554

8,000,000

งบประมาณรายจ่ายปี 2555
6,000,000
4,000,000
2,000,000

1,973,600

1,787,200
829,000

320,000
320,000

338,000

928,400

620,000
0

0

1,230,000
1,200,200
318,800 216,100 248,100

0
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เปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555

งบประมาณ ปี 2554
จํานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณ ปี 2555
จํานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณแผ่นดิน

770,000.00

5.41

659,900

11.15

งบประมาณเงินรายได้สถาบันฯ

115,000.00

0.81

200,000

3.38

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

-

-

144,000

2.43

แหล่งทุนภายนอก

13,348,936.00

93.78

4,914,000

83.04

รวม

14,233,936.00

100

5,917,900

100

แหล่งเงินทุน

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555
13,348,93

4,914,000
770,000

659,900

งบประมาณแผ่นดิน
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0

144,000

งบประมาณเงิน
รายได้ มศว
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ผลการดําเนินงานตามภารกิจ
ของ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กิจกรรมโดดเด่นในรอบปี
รางวัลเชิดชูเกียรติ
รางวัลชมเชย
บทความเรื่อง

โดย
ได้รับรางวัลจาก

บทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2555 ระดับชาติ
สาขาพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม
"ผลการใช้โปรแกรมการจัดการภาวะวิกฤตชีวิตด้วยตนเอง ตามแนวตะวันออกที่มีต่อ
การรับรู้ภาวะวิกฤตชีวติ และความสุขใจ ของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนใน
กรุงเทพมหานคร"
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 เมษายน 2555

รางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย2555
รางวัล
โดย
ได้รับรางวัลจาก

โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่นประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มอบไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
ห้องประชุมมติธรรม อาคารอํานวยการ ชั้น 2 มศว องครักษ์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2555
รางวัล
โดย
ได้รับรางวัลจาก

เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่กิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มอบไว้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2555
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โครงการบริการวิชาการ
1. การประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาตร์ เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประจํ า ปี 2555 ปี ที่ 57 บรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง “การป้ อ งกั น การคั ด ลอกผลงานวิ ช าการ (Plagiarism
Prevention)” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555
2. การประชุมวิชาการ International Postgraduate Research Colloquium (9th IIRC) จัดโดย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ร่วมกับ International Islamic University, Malaysia (IIUM) จัดขึ้นในวันที่ 4–5
ตุลาคม 2555 ณ Department of Psychology IIUM ประเทศมาเลเซีย

วารสารวิชาการ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science) จัดเป็นวารสารวิชาการสาขามนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าฐานข้อมูล TCI ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index
Centre) และฐานข้อมูล DOAJ (Directory of OPEN ACCESS JOURNALS) จัดทําปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ผลิตวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทย
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 4 ฉบับที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 (ISSN: 2228-9453) รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์
อินทรกําแหง บรรณาธิการ
3. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) (International Journal of Behavioral Science)
Vol. 7 No. 1, September 2012 Dr.Kanu Priya Mohan บรรณาธิการ
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เอกสารทางวิชาการ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง “การวิจัยทางทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคล
และสังคม” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี วันที่ 24 สิงหาคม 2555
ณ ห้องเรียน ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การผลิตบัณฑิต
หลักสูตร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 4 ระดับ คือ
1. ระดับปริญญาโท (ภาคในเวลราชการ และภาคนอกเวลาราชการ)
2. ระดับปริญญาเอก (มีวิชาการเรียน) เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
3. ระดับปริญญาเอก (มีวิชาการเรียนต่อเนื่อง) เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาเอก (เน้นวิจัย) เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
การปรับปรุงหลักสูตร
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2552 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และวิ ท ยาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ได้ครบกําหนดระยะเวลาที่จะต้องดําเนินการปรับปรุงให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. 2548) สถาบันฯ จึงได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้รับการรับรองจาก สกอ. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 (TQF) ได้ ดําเนินการมาตั้ง แต่ ปี 2553–ปัจจุบั น
ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตร จาก สกอ. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
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จํานวนนิสิต
นิสิตสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ประจําปีการศึกษา 2554
สํารวจ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2555
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท (ภาคในเวลราชการ และภาคนอกเวลาราชการ)
ระดับปริญญาเอก (มีวิชาการเรียน) เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก (มีวิชาการเรียนต่อเนื่อง) เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี
ระดับปริญญาเอก (เน้นวิจัย) เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
รวม

จํานวน (คน)
78
36
54
20
188

รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
1. นายอิสระ บุญญะฤทธิ์
2. นายณัฐวุฒิ
อรินทร์
3. นางอมราพร
สุรการ
4. น.ส. จิราภรณ์
ชมบุญ
5. นางปิยดา
สมบัติวฒ
ั นา
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

น.ส. กชนก
เครือตัน
น.ส. ทรรศนันท์ ชินศิริพันธ์
นายสมภพ
บุญนาศักดิ์
นายจีรพัฒน์ ศิริรักษ์
นางกมลทิพย์ สงวนรัมย์
นางสาวสุขจิตร ตั้งเจริญ
นางลําไย
มากเจริญ
พระสรพงษ์
สอนทวี
นางธนญา
ราชแพทยาคม
นางสาววันวิสา สรีระศาสตร์
นางสาวยุวดา สิงหเมธา
นายปริญญา ป้องรอด
นางสาวธรีรัตน์ เชมนะสิริ
นางสาวพรทิพย์พา ธิมายอม
นางสาวพรทิพย์ ม่วงมี
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ปริญญานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554
ระดับปริญญาเอก
1. นายอิสระ บุญญะฤทธิ์ เรื่อง “The Role of Loving-Kindness and Wisdom Processes on

Forgiveness Mechanism in Thai Nurses: Applying Buddhist Principles”
2. นายณัฐวุฒิ อรินทร์ เรื่อง “การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อสุขภาวะ
ทางจิ ต และพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติง านภายใต้ ส ถานการณ์ ค วามไม่ ส งบของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ในจั ง หวั ด
ชายแดนใต้” (The study of Antecedents and Consequences of Psychological Capital Affecting

Psychological Outcomes and Work Performance Under Adverse Situation of Public Health Officers
in Southern Border Provinces)
3. นางอมราพร สุรการ เรื่อง “การศึกษาองค์ประกอบและตัวแปรเชิงสาเหตุของการปรับตัวของนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” (A Study of Factor Structure and Antecedents of

Adjustment of Gifted Students in Science and Mathematics)
4. นางสาวจิราภรณ์ ชมบุญ เรื่อง “ประสิทธิผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกําลังกายของเด็กที่เป็นโรคอ้วน รพ. หัวเฉียว กทม” (Effectiveness of

Behavioral Intervention Program to Modify Healthy Eating and Exercise Behavior among Obese
Children in Hua Chiew Hospital, Bangkok)
5. นางปิยดา สมบัติวัฒนา เรื่อง “แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของ
บุคคลช่วงวางรากฐานการทํางานตอนต้นในเขตเมืองหลวง” (Causal Model of Controlling Saving Behavior

of Early-Establishment-stage Persons in Metropolitan Area)
ระดับปริญญาโท
1. นางสาวกชนก เครือตัน เรื่อง “การศึกษาความผูกพันต่อองค์การในฐานะตัวแปรคั่นกลางของความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวช้องและความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของครูโรงเรียนเอกชน” (The Study of

Organization Commitment in The Private School Techers as The Mediator of Relationships between
Related Footers and Intention to Remaining in Organization)
2. นางสาวทรรศนันท์ ชินศิริพันธุ์ เรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง
แบบอย่าง” (Psychosocial Factors Related to Mathayom Suksa 3 Students’ Moderation Practices

as Sufficiency Economy in School with Sufficiency Model)
Behavioral Science Research Institute,
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3. นายสมภพ บุญนาศักดิ์ เรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการให้บริการส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร” (Psycho-social

Factors Related to Service Behaviors in Health Promotion of Officers Working in The Universal
Converage Health Security System in Bangkok)
4. นายจีรพัฒน์ ศิริรักษ์ เรื่อง “ลักษณะสถานการณ์ในครอบครัว ดรงเรียน และจิตพอเพียงของนักเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” (Family and School and

Psychological Sufficiency Correlates of Responsible Behaviors of Thai-Junior School Students)
5. นางกมลทิพย์ สงวนรัมย์ เรื่อง “ลักษณะทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพยาบาลจิตเวช
อย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต” (Psychosocial Characteristics Correled to

Efficiency Psychiatric Nursing Behavior of Nurses in Department of Mental Health North– East
Region)
6. นางสาวสุขจิตร ตั้งเจริญ เรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคมและความสามารถในการบริหารเวลาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมรับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาตรีภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”

(Psychosocial Factors and Time Management Ability Related to Responsibility Behavior of Students
in Part time Bachelors of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon)
7. นางลําใย มากเจริญ เรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร” (Psycho-social Factors and well-being Related to effective learning Behavior of Accounting

students in Faculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Phra Nakhon)
8. พระสมพงษ์ สอนทวี เรื่อง “สภาพแวดล้อมทางบ้าน วัด โรงเรียน และลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับตัวของสามเณรในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” (Family Environment, Temple,

School and Psychological Characteristics as Concordants of Adjustment of The Novices at
Phrapariyatidhamma School, General Education Department)
9. นางธนญา ราชแพทยาคม เรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านธนาคารในโรงเรียน ครอบครัวและการมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมประหยั ด และเก็ บ ออมเงิ น ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร” (Psycho-social and Situational Factors as Correlates Ofthrift Behavior Among

Students with Members and Non-members of Bank in School)
10. นางสาววันวิสา สรีระศาสตร์ ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านสถานการณ์ทางสังคม และการมีภูมิคุ้มกันทางจิต
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย (The

Relationaships Among Social Situations and Psychological Immunity to Internet Behavioral focusing
on Safety and Usefulness of Female Students in High Schools with or without Internet Safety Project)

Behavioral Science Research Institute,
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11. นางสาวยุวดา สิงหเมธา ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกัน
โรคเบาหวานของบุคลากรในโรงพยาบาลเทพธารินทร์ (Psycho-social Factors Related to Health

Promotion Behaviors for Diabetes Prevention of Personnel at Theptarin Hospital)
12. นายปริญญา ป้องรอด ลักษณะทางจิตและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
จริยธรรมของพนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (Psychology Characteristies and Socilal
Situations Related to Ethical Work Behavior of Personnals at Thalind Tobacco)
13. นางสาวธรีรัตน์ เชมนะสิริ ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในเยาวชน
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (Psycho-Socail Factors Related to Substance use among Young Men

Who have Sex with Men)
14. นางสาวพรทิพย์พา ธิมายอม ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนที่มีต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้รับบริการอัมพาตครึ่งซีก (Using of the Effect of Self–Efficacy Program

on Self–Care Behavior of Hemiparesis Clients)
15. นางสาวพรทิพย์ ม่วงมี ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Psycho-Social Factors Associated with Eetrepreneurial

Intention of The Fourth Year Thammasat University Students)

การพัฒนานิสิต
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและวิชาการ
1. ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (เน้นวิจัย) ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 กําหนดจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2555 จํานวน 3 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และ เดือนตุลาคม 2555
กิจกรรมครั้งที่ 1 “ความรู้พื้นฐานทางพฤติกรรมศาสตร์และวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์”
ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555
กิจกรรมครั้งที่ 2 “เตรียมตัวอย่างไรให้สอบ QE ผ่าน และทักษะการเขียน Book Review และ
บทความวิชาการ” ในวันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2555
กิจกรรมครั้งที่ 3 “รายงานความก้าวหน้าภาคต้น ในวันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2555
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์” วันที่ 22 และ 29 มิถุนายน 2555
วิทยากร อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
4. โครงการ “สื่อสาร สายใย BSRI ใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชน” ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2555 ณ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และขวัญนคร สปอร์ต การ์เด้น จ.นครนายก
Behavioral Science Research Institute,
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5. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2554
6. โครงการวิจัย Need Assessment ได้ดําเนินต่อเนื่องมาจนถึง ปี 2555
7. โครงการส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ (Book Club) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 กําหนดจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาต้น และภาคปลาย
ปีการศึกษา 2555 ดังนี้
เดือนกันยายน 2555 จัดปฐมนิเทศโครงการ จํานวน 1 ครั้ง
ภาคต้น
ภาคปลาย
เดือนตุลาคม 2555 ถึง กุมภาพันธ์ จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์
เดือนมีนาคม 2556 จัดสัมมนาวิชาการ จํานวน 1 ครั้ง
8. โครงการฝึกปฏิบัติวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม จํานวน 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ณ ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2555
ครั้งที่ 2 ณ ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม –2 กันยายน 2555
9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตปริญญาเอก ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555
วันที่ 17 สิงหาคม 2555 และวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
10. โครงการบอกกล่าวเล่าขาน ประจําปีงบประมาณ 2555 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 ณ สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
11. โครงการไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555
12. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึการ 2555
13. โครงการปลูกป่าชายเลน จัวหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555
14. โครงการสัมมนาเร่งรัดการทําปริญญานิพนธ์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
ในการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต ในวันอาทิตย์ท่ี 26 สิงหาคม 2555
15. โครงการฝึกปฏิบัติวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม วิชา วป 703 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 2
กันยายน 2555 ณ ตําบลเกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
16. โครงการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วม
สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ Department of Psychology, International Islamic
University, Malaysia. ระหว่างวันที่ 3 – วันที่ 6 ตุลาคม 2555
17. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีคําสั่งแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย และที่ประชุมฝ่ายวิจัย ครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย ประกอบด้วยนิสิต
ปริญญาเอกที่ไม่มกี ารเรียนการสอนแล้ว ในรุน่ ปัจจุบัน ดําเนินโครงการเวทีของนิสิตให้คาํ ปรึกษา
งานวิจัย โดยมี ผศ.ประทีป จินงี่ เป็นประธาน และ น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์ เป็นเลขานุการ
18. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย และที่ประชุมฝ่ายวิจัย ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ในรูปแบบลักษณะให้อาจารย์แนะนําให้คําปรึกษาโดยมี 2 รูปแบบ ดังนี้
1. แบบธรรมชาติ โดยกรอกแบบฟอร์ม
2. แบบจัดการโดยนิสิต ซึ่งนิสิตจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ ขั้นตอนการ
ดําเนินงานโดยให้นิสติ จัดสรรเวลา และจัดตัง้ ทีมงานนิสติ ขึน้ เพื่อบริการให้คําปรึกษา
Behavioral Science Research Institute,
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19. โครงการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่นสิ ติ อย่างเหมาะสม
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการใช้บริการ ด้านสื่อ อุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ในที่ประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ดังนี้
1. ด้านบริการแหล่งการเรียนรู้ผา่ นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ด้านการบริการกายภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต
3. ด้านบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ
4. ด้านการบริการระบบสาธารณูปโภค
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
1. โครงการอบรม A Tutor วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2555 ณ ห้องเรียน 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
2. โครงการอบรมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554
ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น.
3. กิจกรรมการพัฒนาหรือนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
4. โครงการถ่ายทอดตัวชี้วดั งานประกันคุณภาพการศึกษาและการใช้สารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม
2555 ณ ห้องเรียนรวม 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ “การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี”
ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 วันที่ 16 ธันวาคม 2555 และวันที่ 6 มกราคม 2556
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การวิจัย
โครงการวิจัย
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบั น วิ จั ยพฤติ ก รรมศาสตร์ ได้ รั บทุ น สนั บสนุ น การทํ าวิ จั ย ของ
คณาจารย์ จากแหล่งทุนภายในและภายนอก จํานวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5,576,800.- บาท (ห้า
ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

ลําดับ

ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน

1.

การสังเคราะห์การวิจัยที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
จิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ
การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุ
ระดับด้านจิตสังคมและพฤติกรรม
ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มี
ผลต่อความสําเร็จในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคอ้วน
การศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของนิสิตนักศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร
โครงการศึกษาและประเมินผลการ
ดําเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กและ
ค้นหาโครงการต้นแบบ

2

3

4

5

6

ชื่อผู้รับทุน
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

จํานวนเงินสนับสนุน
(บาท)
ภายใน
ภายนอก
318,800

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

100,000

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

100,000

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

ก.ค. 2555-มิ.ย.
2556
งบประมาณแผ่นดิน
2555
ส.ค. 2555-ก.ค.
2556
เงินรายได้สถาบันฯ
2555
ส.ค. 2555-ก.ค.
2556
เงินรายได้สถาบันฯ
2555

3,000,000

ก.ย. 2555

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
การบริหารจัดการและประเมิน
โครงการเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มโรคเมตา
บอลิกของสถานพยาบาลภาครัฐและ
เอกชนในกรุงเทพมหานคร
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เน้นผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลางที่มีต่อพฤติกรรมการ
ดูแลของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒที่มีภาวะอ้วน
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1 ต.ค.54-30 ก.ย.
55
รายงานฉบับ
สมบูรณ์
ฉบับที่ 140
พ.ค.55-เม.ย.56
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งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์
ในปี พ.ศ. 2555 สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ มี จํ า นวนงานวิ จั ย ที่ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ จํ า นวน 12 เรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
ลําดับ

ชื่องานวิจัย

1.

การประเมินผลนโยบายการจัดการ ศึกษาสําหรับเด็ก
ด้วยโอกาส:กลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอสด์
ผลการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุม่ โรคเมตาบอลิกของ
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
Success Results of High Performance and
Potential System (HiPPS)
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานในเขต
กรุงเทพมหานคร
การบริหารจัดการและประเมินผลโครงการเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
การบริหารและจัดการและประเมินโครงการเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถาน พยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร
การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององค์กรไม่หวังผลกําไร
ในกรุงเทพมหานคร
รูปแบบเชิงสาเหตุทางจิตสังคมและพฤติกรรมของ
ผู้บริหารโครงการสร้างเสริมสุขภาพและผู้รับบริการใน
กลุ่มโรคอ้วนที่มีต่อความสําเร็จในการปรับพฤติกรรม
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของเส้นทางการเป็นนัก
ดื่ม และพฤติกรรมต่เนื่องของการในนิสิต/นักศึกษา
การศึกษาวิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน และโอกาส/ความหวัง
ในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทย
โครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยชุมชนด้านครอบครัว

2.

3
4

5

6

7

8

9
10
11
12

ชื่อเจ้าของผลงาน (อาจารย์/
นักวิจัย)

หน่วยงาน/องค์กรที่นําไปใช้ประโยชน์
และเดือน-ปี พ.ศ.ที่ใช้ประโยชน์

อ.วิชุดา กิจธรธรรม

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม
2555
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/29
ลงวันที่ 31 มกราคม 2555
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา
ราชินี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง โรงพยาบาลเลิศสิน
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง วิทยาลัยกองทัพบก
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง จากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่เมษายน 2555
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
International Center Alcohol
Policies เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 55
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ลงเดือนกุมภาพันธ์ 2555
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ลงวันที่ 11 มิถุนายน 55
รายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการ รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหาร
เป็นผู้นําของหัวหน้ากลุ่มสาระ และรายงานการ
ทรัพยากรบุคคล สํานักพัฒนาระบบ
ประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่ม
บริหารงานบุคคลและนิตกิ าร
ศักยภาพการเป็นผู้นําของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สู่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 2 พฤษภาคม
2555
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การนําเสนอผลงานวิจัย
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ได้ นํ า เสนอผลงานวิ จั ย ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ และตีพิมพ์ผลงานวิจัย ดังนี้
การนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์
ลําดับ

ผลงาน

วารสาร

เจ้าของบทความ
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

1

An Analysis of Work – Family
Linkage and Quality of Life

2

Success Results of High Performance
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
and Potential System (HIPPS)
Administration of Thai Government
Departments
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
A Development of Instructional
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
Behavior for the Creative Problem
ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย
Sloving of Teachers and Students at
ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2554
the Science Gifted Students
Promotion School Using
Emancipatory Action Research.
Basic Education Provision Policy for
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
HIV/AIDs Children In Thailand
ณ ประเทศเกาหลีใต้
ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2554
Effects of health behavioral
Asian Biomedicine
รศ.ดร.อังศินนั ท์ อินทรกําแหง
modification program on metabolic
Vol. 6 No. 2 April 2012
diseases in risk Thai clients
Program Management Model for Health
Asian Social Science
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
Behavioral Modification in Metabolic
Vol. 8 No. 9 Sep 2012
Risk of Public Hospital, Bangkok
3-Self Behavior Modification Programs Global Journal of Health Science Vol. รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
Base on the PROMISE Model for
4 No. 1; January 2012
Clients at Metabolic Risk
ฐานข้อมูล SCOPUS
เหตุและผลของพฤติกรรมการดื่ม
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
วิชุดา กิจธรธรรม
แอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษาไทย
มกราคม 2555 หน้า 1-21
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
การวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
มกราคม 2555 หน้า 22-36
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
อ.ดร.ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์
(หลักสูตรปรับปรุง 2552) สถาบันวิจัย
อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู
ศรีนครินทรวิโรฒ

3

4

5

6

7

8
9

นําเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุม
วิชาการ International Journal of Arts
and Sciences, European Conference
for Academic Disciplines
ณ เมือง Gotten Hein ประเทศเยอรมันนี
ระหว่างวันที่ 8 – 13 เมษายน 2555
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ลําดับ
ผลงาน
เวทีการนําเสนอ
ผู้นําเสนอ
10 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคคล
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 18 ฉบับที่ 1 รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
และสภาพแวดล้อมในงานที่มีต่อพฤติกรรม
มกราคม 2555 หน้า 37-53
บริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ของบุคลากรทางการแพทย์
11 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการดื่ม
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 18 ฉบับที่ 2
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
และผลกระทบของการดื่มในนิสิต/นักศึกษา
กรกฎาคม 2555 หน้า 17-33
12 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิต
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 18 ฉบับที่ 2
รศ. ดร. อรพินทร์ ชูชม
ของเยาวชน
กรกฎาคม 2555 หน้า 1-16
ดร. สุภาพร ธนะชานันท์
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การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิต
ลําดับ
ผลงาน
1
ปัจจัยทางจิตสังคมและความสามารถในการบริหารเวลาที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาตรี
ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2 การศึกษาความผูกพันต่อองค์การในฐานะตัวแปรคั่นกลาง
ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจ
คงอยู่ในองค์การของครูโรงเรียนเอกชน
3 ปัจจัยทางจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
การสัมผัสสิ่งคุกคามจากการทํางานของพนักงานหญิง
ตั้งครรภ์ที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา
5 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร
6 ปัจจัยทางจิตและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
เสียสละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม
7 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับเชาว์สุขภาพของบุคลากร
ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หา
วิทยาลัยมหิดล
8 ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ป่วยยาเสพติด
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วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ครบรอบ 57 ปี วันที่ 24 สิงหาคม 2555

ลําใย มากเจริญ

วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ครบรอบ 57 ปี วันที่ 24 สิงหาคม 2555
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บทความตีพิมพ์ของคณาจารย์
ลําดับ
ผลงาน
1
Effects of health behavioral modification program
on metabolic diseases in risk Thai clients
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Behavioral Modification in Metabolic Risk of
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3 3-Self Behavior Modification Programs Base on
the PROMISE Model for Clients at Metabolic
Risk
4
5

6
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เหตุและผลของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของ
นิสิต/นักศึกษาไทย
การวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง 2552)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคคลและ
สภาพแวดล้อมในงานที่มีต่อพฤติกรรมบริการงานสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคของบุคลากรทาง
การแพทย์
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการดื่มและ
ผลกระทบของการดื่มในนิสิต/นักศึกษา

วารสาร
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Asian Social Science
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Global Journal of Health
Science Vol. 4 No. 1;
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ปัจจัยเชิงเหตุและผลของภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 18
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The Evaluation of Basic Education Policy for
International Journal of
HIV/AIDS Affected Children in Thailand
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แรงจูงใจในการทํางาน: ทฤษฎีและการประยุกต์
วารสารจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 2
ฉบับที่ 2 มกราคม-ธันวาคม
2555
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การเข้าร่วมประชุม สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ชื่อ - สกุล
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ และ
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

หน่วยงานที่จัด
สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วัน เดือน ปี / สถานที่
ระหว่างวันที่ 10-21 ตุลาคม 2554
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

เข้าร่วมประชุมหารือแนวปฏิบัติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่วั ไป
ภารกิจที่จะต้องดําเนินการให้สม
คณะวิทยาศาสตร์
ความภาคภูมิใจของบัณฑิต

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2554
ณ ห้องประชุม 9B อาคาร
สํานักงานอธิการบดี

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง
“การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 (TQF)”
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 13/2554
ครั้งที่ 14/2554
ครั้งที่ 1/2555
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ
ณ ประเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์

กองการเจ้าหน้าที่
มศว

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
วันที่ 25 มกราคม 2555
วันที่ 27 มิถุนายน 2555
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
วันที่ 23 ธันวาคม 2554
กองการเจ้าหน้าที่ มศว

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

เรื่อง
อบรมระยะสั้นประจําปี 2554
เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
รุ่นที่ 6

กองกลาง งานการประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร

กองแผนงาน มศว

เข้าร่วมประชุมโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อปฏิรูป
การศึกษาของชาติตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ 2/2554
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ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ
วันที่ 7 ตุลาคม 2554
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
วันที่ 6 มกราคม 2555
ระหว่างวันที่ 8-18 ตุลาคม 2554

วันที่ 3 ตุลาคม 2554
ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3
อาคารประสานมิตร
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ชื่อ - สกุล
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

เรื่อง
ประชุมสภาวิชาการ มศว

หน่วยงานที่จัด
กองบริการการศึกษา มศว

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

เข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวทาง
จริยธรรมการทําวิจัยในคน มศว.

บัณฑิตวิทยาลัย
มศว

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

เข้าร่วมประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบ
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ประชุมสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ฝ่ายวิชาการ
สกว.
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

ครั้งที่ 6/2554
ครั้งที่ 8/2554
ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 2/2555
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 13/2554
ครั้งที่ 14/2554
ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 2/2555
ครั้งที่ 3/2555
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ประชุมร่วมกันในฝ่ายจัดแถว นํา
แถวและร่วมกับฝ่ายรับรายงาน
ตัวและประมวลผล และฝ่ายจัด
ที่นั่งในพิธีเพื่อชี้แจงและซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใน
งานวันพิธีพระราชทานปริญญา
กิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร
ประจําปีการศึกษา 2553
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กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี มศว

กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี มศว
คณะศักษาศาสตร์
มศว
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วัน เดือน ปี / สถานที่
ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6
วันที่ 14 ตุลาคม 2554
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
วันที่ 9, 21 ธันวาคม 2554
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่ 9 มีนาคม 2555
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
วันที่ 14 กันยายน 2555
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2554
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ
ชั้น 15 อาคารบริการศาสตร์ตรา
จารย์หม่อมหลวงปิ่ณ มาลากุล มศว
19-21 ตุลาคม 2554
ณ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร
อาคาร 10 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
วันที่ 21 ตุลาคม 2554
วันที่ 16 ธันวาคม 2554
วันที่ 13 มกราคม 2555
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
ณ กองกลาง มศว
วันที่ 7 ตุลาคม 2554
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
วันที่ 6 มกราคม 2555
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่ 2 มีนาคม 2555
วันที่ 18 ตุลาคม 2555
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 16 ธันวาคม 2554
ห้องประชุมหลวงสวัสดิสารศาสตร์
พุทธิ (8101)
สํานักหอสมุดกลาง ชั้น 8 มศว

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ชื่อ - สกุล
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

เรื่อง
ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อ
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เข้าร่วมประชุมหารือแนว
ทางการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนา
เรื่อง การจัดเอกสารตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 (TQF)

เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยน และรับฟังความ
คิดเห็น เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
งานที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์
15 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ สู่ยุทธศาสตร์ 1
จังหวัด จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
เข้าร่วมประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
“ประสบการณ์ของผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2553 และ
การดําเนินงานการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ 3 ของ
สถาบันอุดมศึกษา”
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง ประชุมคณะกรรมการการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
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หน่วยงานที่จัด
บัณฑิตวิทยาลัย
มศว

วัน เดือน ปี / สถานที่
วันที่ 19 ธันวาคม 2554
ณ ห้อง 401 ชั้น 4
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา

วันที่ 23 ธันวาคม 2554
ณ โรงแรมเอเชีย

กองการเจ้าหน้าที่
มศว

วันที่ 9-10 มกราคม 2555
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อเนื่อง และ
ห้อง 101 อาคารเรียนรวม
มศว องครักษ์

ศูนย์บริการวิชาการแก่
ชุมชน อาคาร 9 ชั้น 6

วันที่ 20 มกราคม 2555
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
อาคาร 9 ชั้น 6

สํานักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

วันที่ 30 มกราคม 2555
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
สุขุมวิท กรุงเทพฯ

สํานักหอสมุดกลาง
มศว

วันที่ 18 มกราคม 2555
ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7
สํานักหอสมุดกลาง

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ชื่อ - สกุล
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

เรื่อง
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการนําร่องการประยุกต์
และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ตเพื่อการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษาตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล
ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 2/2555

หน่วยงานที่จัด
สํานักคอมพิวเตอร์
มศว

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง “การนําวารสารไทยเข้าสู่
ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
Thai Journal Online System
(ThaiJO System)” ครั้งที่ 2
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
การศึกษา มศว
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบสาม ครั้งที่ 2/2555
ฝ่ายประกันคุณภาพ
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
การศึกษา มศว
ในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สําหรับผู้
ประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ สกอ.
ประจําปีการศึกษา 2554
กองแผนงาน มศว
เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวน
แผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว
(พ.ศ.2553-2567)
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมใน กองบริการการศึกษา มศว
การจัดงานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ครั้งที่ 25
สํานักคอมพิวเตอร์
ประชุมหารือการเตรียมงานจัด
แถลงข่าวผลการดําเนินโครงการ
มศว
นําร่องการประยุกต์และบูรณา
การคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อ
การเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาล ระยะที่ 1
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วัน เดือน ปี / สถานที่
วันที่ 27 มกราคม 2555
ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3
อาคารประสานมิตร มศว

วันที่ 22 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย
ชั้น 4 อาคาร 16 สํานักคอมพิวเตอร์
21-22 มีนาคม 2555

วันที่ 13 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุม 3B ชั้น 6
อาคารสํานักงานอธิการบดี
วันที่ 15 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่อง ฯ
วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 55
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บาง
แสน ชลบุรี
วันที่ 4 เมษายน 2555
ณ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 2
อาคารอํานวยการ มศว องครักษ์
วันที่ 26 เมษายน 2555
วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุมทางไกล (VC1)
ชั้น 4 อาคาร 16
สํานักคอมพิวเตอร์

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ชื่อ - สกุล
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
น.สอุษา ศรีจินดารัตน์
(แทน ผอ.)

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และ
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกุลคู
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
และอ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

เรื่อง
หน่วยงานที่จัด
สถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ประชุมคณะกรรมการ
ปัญญาและวิจัย
บริหารงานวิจัย
ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 2/2555
ครั้งที่ 4/2555
ศูนย์บริการวิชาการแก่
ประชุมคณะกรรมการดําเนิน
ชุมชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของชุมชนอย่าง
ยั่งยืนบนศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2555
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สถาบันยุทธศาสตร์ทาง
งานวิจัยเงินรายได้ของหน่วยงาน
ปัญญาและวิจัย
ครั้งที่ 1/2555
ประชุมพิจารณาสอบเค้าโครง มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
ประชุมคณะกรรมการด้าน
กองบริการการศึกษา
วิชาการเพื่อดําเนินงานด้าน
มศว
วิชาการและการประเมินคุณภาพ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
สถาบันวัฒนธรรมและ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
ศิลปะ
วัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย
นําบุคลากรสายสนับสนุน
สถาบันวิจัยพฤติกรรม
วิชาการ ได้ร่วมเดินทางไปศึกษา
ศาสตร์ และ Daegu
ดูงานการบริหารจัดการภายใน
University
สํานักงาน
สถาบันบัณฑิต
เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2

นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์

ได้เข้าร่วมประชุมจัดการ
ประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2555

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

ประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
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วัน เดือน ปี / สถานที่
ณ ห้องประชุม 9C ชั้น 6 อาคารว
สํานักงานอธิการบดี
วันที่ 25 มกราคม 2555
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
วันที่ 20 สิงหาคม 2555
วันที่ 30 มกราคม 2555
ณ ห้องประชุมเอกฉันท์
อาคารประสานมิตร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มศว
ณ ห้อง 136 ชั้น 3
อาคารอํานวยการ
มาหวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุม 9B
อาคารสํานักงานอธิการบดี
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อเนื่องฯ
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2
มีนาคม 2555 ณ Daegu
University ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม
2555 ณ อาคารสยามบรมราช
กุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
ในวันที่ 16–17 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร์ กทม.
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุม 9C อาคารสํานักงาน
อธิการบดี

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ชื่อ - สกุล
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

เรื่อง
ประชุมคณะกรรมการกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
ประจําปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2555

หน่วยงานที่จัด
สถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย

ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
สํานักงานอธิการบดี

ในวันที่ 26 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์
อาคารนวมินทรราชินี

กองการเจ้าหน้าที่ มศว

วันที่ 28 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุม 946 สํานักงาน
อธิการบดี ชั้น 4
วันที่ 2 – 4 เมษายน 2555
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บัณฑิตวิทยาลัย มศว

วันที่ 11 เมษายน 2555
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ณ มหาวิทยาลัย
Moscow State
University และ
St Petersburg
ณ ประเทศรัสเซียช่วง

27 เมษายน–4 พฤษภาคม 2555
มหาวิทยาลัย Moscow State
University และ St Petersburg
ณ ประเทศรัสเซียช่วง 27 เมษายน
– 4 พฤษภาคม 2555

กองบริการการศึกษา
มศว

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การนําวารสารไทยเข้าสู่ระบบ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai
Journal Online System
(Thai@system) ครั้งที่ 2
อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
ได้เข้าร่วมประชุมสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ เรื่อง “ศูนย์
สิทธิมนุษยชน: ความเป็นไปได้
และผลทางการพัฒนาใน
อนาคต”
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง
“การประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
อาเซียน”
อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
ประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการการสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร ครั้งที่ 1/55
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้
ประเมินอภิมานภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/55
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ประยุกต์
เดินทางไปศึกษาดูงาน
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ณ มหาวิทยาลัย Moscow
State University และ St
ผศ.ประทีป จินงี่
Petersburg
อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
ณ ประเทศรัสเซียช่วง
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
และ อ.ปิยะรัฐ ธรรมพิทักษ์

Behavioral Science Research Institute,

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

วัน เดือน ปี / สถานที่
วันที่ 8 มีนาคม
ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ ชั้น 3
อาคารประสานมิตร
วันที่ 16 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุม 9B
สํานักงานอธิการบดี
ในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมธรรมรักษา
อาคารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
ในวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2555
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรมแรมรามาการ์เดนส์
กรุงเทพมหานคร
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ชื่อ - สกุล
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ และ
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา

เรื่อง
ประชุมโครงการประเมินคุรภาพ
งานวิจัยและการเรียนการสอน
ด้านสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
เดินทางไปฝึกอบรมวิธีวิทยาการ
วิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา
(Case Study Method) ใน
โครงการ IPSA AISP Summer
School in Singapore:
Research Methods in Social
and Political Science
ได้รับเชิญเข้าร่วมสรุปผล
การศึกษานําร่อง โครงการการ
ประยุกต์และบูรณาการ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการ
เรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษา
เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร 2 รุ่นที่ 2
ประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/55
เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
ประจําปี 2555

หน่วยงานที่จัด
ณ ห้องปริญญาเอกคณะ
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ตึกสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยสิงคโปร์

สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการการ
พัฒนาและรับรองโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ที่
มุ่งประสิทธิผล
สัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
กลางตอนบน เรื่อง “เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การ
บรรยาย”
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหารเงินรายได้

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนานโยบาย (สวน.)

Behavioral Science Research Institute,

ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 55 ถึง
วันที่ 7 กรกฎาคม 55
ณ มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ (National
University of Singapore)
เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุมเล็ก
อาคารนวัตกรรม

ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
กองการเจ้าหน้าที่ มศว

27-28 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องเรียนรวม 701 ชั้น 7
คณะวิทยาศาสตร์ มศว
วันที่ 21 มิถุนายน 2555
ณ ห้องประชุม 946 สํานักงาน
อธิการบดี ชั้น 4
ระหว่างวันที่ 25-29
มิถุนายน 2555
ณ เดอะ เลกาซี ริเวอร์แคว
รีสอร์ท อ.มะขามเตี้ย
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2555

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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วัน เดือน ปี / สถานที่
วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ 29 มิถุนายน 2555
ณ ห้อง 401 ชั้น 4
อาคารมาลัย หวะนันทน์

สํานักงานอธิการบดี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

Srinakharinwirot University.
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ชื่อ - สกุล
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

เรื่อง
นําเสนอโครงการวิจัยและเข้า
ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ติดตามผลการดําเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนา
ปี 2554 ครั้งที่ 2

หน่วยงานที่จัด
สํานักงานโครงการติดตาม
สนับสนุน การสังเคราะห์
ความรู้และประเมินผล
โครงการวิจัยและพัฒนา
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี 2550-2554
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา

ร่วมพิธีเปิดและรับฟังผลการ
ประเมินการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปี 2554
สถาบันวัฒนธรรมและศิลป
เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ์และทํานุบํารุง
มศว
ภูมิปัญญาไทย “พิพิธภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาไทยภาคกลาง: เรือนไทย
หมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว”
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ในหัวข้อวิทยานิพนธ์
เรื่อง “A Development Model
Leadership of Middle
Administrators of Saint
Gabriel Foundation Schools
in Thailand”
เข้าอบรมผู้บริหารเรื่อง “การ
กองการเจ้าหน้าที่
บริหารงานบุคคลและการ
มศว
ประเมินผลบุคลากร”
ประชุมหารือและติดตามเรื่อง
สํานักคอมพิวเตอร์
Review Literature ของงานใน
กลุ่มโครงการรอง 401-405
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นใน
สํานักงานอธิการบดี
หัวข้อ “กิจการเพื่อสังคมใน
กองกลาง
บริบทของประเทศไทย”

วัน เดือน ปี / สถานที่
วันเสาร์ท่ี 14 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องประชุมยุคลธร
โรงแรมอมารี
ดอนเมือง แอร์พอร์ท

วันที่ 25,27 กรกฏาคม 2555
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่องฯ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2555
ณ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยภาค
กลาง มศว องครักษ์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
ณ อาคาร C ชั้น 8
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญระยอง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อเนื่อง มศว
วันที่ 7 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุมทางไกล (CV1)
ชั้น 4 อาคาร 16
วันที่ 10 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่อง
ร่วมงานวันสถาปนาสํานัก
สํานักหอสมุดกลาง
วันที่ 10 สิงหาคม 2555
หอสมุดกลาง ครบรอบ 37 ปี
มศว
ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 8 สํานัก
หอสมุดกลาง
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กองบริการการศึกษา มศว ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555
การบริหารจัดการทางวิชาการ
ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟแอนด์
เพื่อคุณภาพบัณฑิต มศว
สปา อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี

Behavioral Science Research Institute,
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ชื่อ - สกุล
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

เรื่อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 8/2555
ครั้งที่ 9/2555
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่
4/2555
เข้าร่วมโครงการบริการและให้
คําปรึกษาเพื่อสร้างความเป็น
เลิศด้านการวิจัย: คลินิกวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระยะที่ 2 กิจกรรมประจําเดือน
สิงหาคม 2555 โครงการอบรม
สัมมนาเรื่อง “การวิจัยนโยบาย
สาธารณะ”
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใช้
โปรแกรม End-note และ
Aotero
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยงานที่จัด
กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มศว

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา

เข้าร่วมโครงการสร้างแรง
บันดาลใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3

ศูนย์บริการวิชาการแก่
ชุมชน

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการ

กองการเจ้าหน้าที่

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักทดสอบ ครั้งที่
7/2555
ประชุมวิชาการ (พิเศษ)

สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

Behavioral Science Research Institute,

สถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย

สถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย

วันที่ 29 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์
สาโรชบัวศรี

บัณฑิตวิทยาลัย
มศว

วันที่ 17 สิงหาคม 2555
ณ ห้องสํานักหอสมุดกลาง ชั้น 1
ห้อง 102 ประสานมิตร

บัณฑิตวิทยาลัย
มศว

วันที่ 30 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุม 401 อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 4
ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 55
ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่
ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และโครงการปลูกป่า
ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
วันที่ 5 กันยายน 2555
ณ ห้องประชุมสภา 1
อาคารหอประชุมใหญ่
วันที่ 6 กันยายน 2555
ณ ห้อง 831 ชั้น 3

สถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย
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วัน เดือน ปี / สถานที่
ณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มศว
วันที่ 10 สิงหาคม 2555
วันที่ 7 กันยายน 2555
วันที่ 20 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี

วันที่ 10 กันยายน 2555
ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี
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ชื่อ - สกุล
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อ.ดร.นริสรา จันประเสริฐ

เรื่อง
เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ครั้งที่ 7 พ.ศ.
2555
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และศึกษาดูงาน
ข้ามวัฒนธรรม

หน่วยงานที่จัด
สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

วัน เดือน ปี / สถานที่
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2555
ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา
สํานักงานอธิการบดี

ระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2555
ณ ประเทศเวียดนาม

ประชุมเพื่อชี้แจงข้อเสนอ”
โครงการศึกษาและประเมินผล
การดําเนินงานกองทุนคุ้มครอง
เด็กและค้นหาโครงการต้นแบบ”
เข้าร่วมโครงการ “การเพิ่ม
ศักยภาพเป็นผู้นําของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน” ในหัวข้อ “การ
บริหารงานบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล”

กองบริหารกองทุน

วันที่ 18 กันยายน 2555
ณ ห้องประชุม 1
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3

มศว

ระหว่างวันที่ 18-28 กันยายน
2555
ณ โรงแรมแซนธารา จ.เชียงใหม่
ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กทม
ณ หาดจอมเทียน พัทยา
จ.ชลบุรี

การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/กรรมการวิชาการ/วิทยากร/อาจารย์พิเศษ
วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
ระหว่าง
1 ตุลาคม 2554 –
1 ธันวาคม 2556

ชื่อ - สกุล
อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

21 ตุลาคม 2554
12 พฤศจิกายน
2554

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

17 ตุลาคม 2554

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

30 ธันวาคม 2554

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

Behavioral Science Research Institute,

รายการ

สถานที่

School of Psychology,
ได้รับเชิญร่วมวิจัย Adjunct Research
Associate กับ School of
Faculty of Arts, Charles
Psychology, Faculty of Arts,
Sturt University
Charles Sturt University
เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร
วิจัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนคนเมือง
สมเด็จพระศรีนครินทร
อย่างยั่งยืน และเป็นวิทยากรวิพากษ์ บรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาล
นําเสนอโครงร่างวิจัย
บรมราชชนนี กรุงเทพ
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
ณ ห้องศรีศรัทธา อาคาร 2
นางสาวนพลักษณ์ ปานพูนทรัพย์
ชั้น ลอย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะศึกษาศาสตร์
เป็นอนุกรรมการฝ่ายจัดแถว นําแถว ใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
มศว
และปริญญาบัตร
ประจําปีการศึกษา 2553
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วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
1 ม.ค. 2555-31 ธ.ค.
2560

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและให้
คําแนะนําแก้ไขบทความเพื่อลงตีพิมพ์
ในวารสารพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา วปจ 836
การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ
สําหรับนิสิตปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยสยาม

14,21 มกราคม 2555

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

10 กุมภาพันธ์ 2555

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

11 กุมภาพันธ์ 2555

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา

15-29 กุมภาพันธ์
2555

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

18 กุมภาพันธ์ 2555

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

23 กุมภาพันธ์ 2555

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

15 มีนาคม 2555

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

16 มีนาคม 2555

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

22 มีนาคม 2555

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

Behavioral Science Research Institute,

ณ อาคาร 12 ชั้น 5 ภาค
วิชาการวัดผลและวิจัย
การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มศว
ณ ห้อง 503 อาคารประชุมสุข
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ
นาวาอากาศตรีหญิงจุฬารัตน์ เพชรวิเศษ
อาชวอํารุง
นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชา
มหาวิทยาลัย
การศึกษาตลอดชีวิต
เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายหัวข้อ
ณ ห้อง U-306 อาคารบูรพา
“Path Analysis”
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลสําหรับการวิจัย
ของ อ.ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
นิสิตภาควิชาศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เรื่อง “การเก็บรวบรวมข้อมูล
ราชภัฎสวนดุสิต
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”
ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
คณะมนุษยศาสตร์
ของนางสาวสมพิศ ไปเจอะ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
เป็นวิทยากรในโครงการ Research
แห่งชาติ
Zone: Phase 57 ในหัวข้อ “การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร”
และ “การวิเคราะห์จําแนกประเภท
(Discriminant analysis)”
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนว
คณะสังคมศาสตร์
ทางการปฏิบัติตนหลังสําเร็จการศึกษา” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ม.มหิดล
เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ของ นางสาวสุภาวดี พันธุมาศ
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเอกอนามัย
ครอบครัว ม.มหิดล
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วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
มีนาคม 2555

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา

ม.มหิดล

23 มีนาคม 2555

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัย เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ์
ของนางจรรยา เจริญสุข นิสิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตนหลังสําเร็จการศึกษา”

26 มีนาคม 2555

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

2 เมษายน 2555

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

3 เมษายน 2555

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

4 เมษายน 2555

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

24 เมษายน 2555

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

30 เมษายน 2555

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

14 พฤษภาคม 2555
6 มิถุนายน 2555

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

Behavioral Science Research Institute,

เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
นายอรรนพ สุขสวัสดิ์ นิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด
เป็นกรรมการสอบปากเปล่า นิสิต นาง
สุพาพร แสนศรี
นิสิตสาขาอาชีวเวชศาสตร์ มศว
เป็นอาจารย์ผู้สอนบรรยายเรื่อง
“ทฤษฎีทางจิตวิทยาและการ
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยการศึกษา”
ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา รุ่น 4
เป็นผู้บรรยายพิเศษลักษณะวิชา
วส. 704 การวิจัยการสื่อสารคุณภาพ
ขั้นสูง บรรยายหัวข้อ “การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปในงานวิจัยเชิงคุณภาพ”
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การใช้
โปรแกรม Atlas ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ”
เป็นกรรมการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์ เรื่อง ผลของกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ต่อตัวแทนความคิดเรื่อง
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์พื้นฐานของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากร
และสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ให้แก่
อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “อบรม
หัวข้อเรื่องงานวิจัย”
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ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 4
อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์วิยาศาสตรศึกษา

ณ ห้องประชุมใยบัว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
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วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
14 พฤษภาคม 2555

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ณ ห้อง 201 อาคารวิศิษฐ์
ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

21 พฤษภาคม 2555

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

22-25 พฤษภาคม 55
5-8 มิถุนายน 55

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา

เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ของนายไกรสร พรมทัตโต นิสิต
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประชากรศาสตร์ เรื่อง “พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุไทย
พ.ศ. 2550”
เป็นวิทยากรในโครงการ
แนวทางการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4
และ มคอ.7
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการวิจัยชุมชนด้านครอบครัว

22 พฤษภาคม 2555

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

1 พฤษภาคม 2555

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

พฤษภาคม 2555

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

พฤษภาคม 2555

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

10 พฤษภาคม 2555

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

30 พฤษภาคม 2555
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

Behavioral Science Research Institute,

เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิว
เสวนาวิชาการด้านการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยสถิติหลายตัว
แปร ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ตัวแบบ
โครงสร้างเชิงเส้น Structural
Equation Model”
บรรยาพิเศษในโครงการอบรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการทําวิจัยของนิสิต
เป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์
ของ นายสมภพ บุญนาศักดิ์
เป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ของ
นางสาวทรรศนันท์ ชินศิริพันธุ์
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นางสาวศิวะพร ภู่พันธ์ นิสิตหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา
เป็นวิทยากรในหัวข้อ “ทฤษฎีเก่า-ใหม่
ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ”
และประธานกรรมการประกวดผลงาน
ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในการประชุมวิชาการ นวัจกรรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
ยั่งยืน จังหวัดในเขตพื้นที่ สปสช.
เขต 8 อุดรธานี
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ณ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ
รัชดาภิเษก (ตึกฮิปโฮเทล)
กรุงเทพ
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
มศว

หลักสูตรพัฒนาศึกษาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มศว
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
31 พฤษภาคม 2555

ชื่อ - สกุล

รายการ

สถานที่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

15 เมษายน 2555

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

19-20 มิถุนายน
2555
สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 7
21 มิถุนายน 2555

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
และ อ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

26 มิถุนายน 2555

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

2 กรกฎาคม 2555

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

9 กรกฎาคม 2555

อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ

เป็นกรรมการตรวจเครื่องมือแบบวัด
กลวิธีการเผชิญความเครียดเชิงรุก ของ
นางสาวอรพรรณ ตาทา
เป็นวิทยากรในการเสวนา ในหัวข้อ “แนว
ทางการตรวจสอบพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคล”
เป็นวิทยากร หลักสูตร “หลักการและ
แนวทางทางการเขียนและพัฒนา
หลักสูตรด้านการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ”
เป็นวิทยากรในโครงการ Research
Zone: Phase 64
ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
เป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุมกลุ่ม
(Focus Group) เพื่อตรวจสอบยืนยัน
“อนาคตภาพการจัดการศึกษา
สงเคราะห์ของประเทศไทยในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2565)”
เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา SCE 642
Seminar in Science Education
Research ในหัวข้อ งานวิจัยเชิงคุณภาพ
สําหรับนิสิตวิทยาศาสตรศึกษา มศว
เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา SCE
642 Seminar in Science
Education Research สําหรับนิสิต
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

11,13,20 กรกฎาคม
2555

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

13 กรกฎาคม 2555

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

23 กรกฎาคม 2555

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

Behavioral Science Research Institute,

เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา
กบ 503 เครื่องมือการวิจัยด้านสุขภาพ
ในภาคการศึกษาปีที่ 1
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การตรวจประเมินคุรภาพการศึกษา
ภายใน มศว 2554
เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา SCE 642
Seminar in Science Education
Research
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ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3
อาคารรัฐสภา 2 สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ณ โรงแรมแคยูโฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพฯ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูล
ประชาสรรค์
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ณ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
มศว

ณ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
มศว

ณ คณะสหเวชศาสตร์ มศว

ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร
วิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
มศว

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
6 สิงหาคม 2555

อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ

10 สิงหาคม 2555

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

16-18 สิงหาคม
2555

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

17 สิงหาคม 2555

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

20 สิงหาคม 2555

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

20 สิงหาคม 2555

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

20 สิงหาคม 2555
และ
2-4 กันยายน 2555

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

23-24 สิงหาคม
2555

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

23 สิงหาคม 2555

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

ชื่อ - สกุล

Behavioral Science Research Institute,

รายการ

สถานที่

ณ สถาบันวิจัย
เป็นประธานกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์ นางดวงกมล สวนทอง ระดับ
พฤติกรรมศาสตร์
ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
เป็นวิทยากรในการสัมมนาในหัวข้อ
ณ ห้อง 201 อาคารวิศิษฐ์
เรื่อง “การสร้างมาตรและการสร้าง
ประจวบเหมาะ
ดัชนีเพื่อการวิจัย”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง
ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ
การบริหารจัดการทางวิชาการ เพื่อ
แอนด์สปา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
คุณภาพบัณฑิต มศว
เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา
คณะสังคมศาสตร์
01459476 Psychological Test in
มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์
Industry
ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มให้กับ
ศึกษาศาสตร์
นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อุตสาหกรรมและองค์การ เรื่อง
“ปัจจัยแห่งสัมมนาทิฎฐิที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นพนักงานดาวเด่นที่มีพฤติกรรม
การบริการที่เป็นเลิศ”
เป็นวิทยากรในกิจกรรม Twilight
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
Program ในงาน “การนําเสนอ
แห่งชาติ (วช.)
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” (Thailand
Research Expo 2012)
ณ ห้องประชุมสถาบัน
เป็นวิทยากรในการบรรยายและเป็นพี่
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่ ในโครงการ
ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ศาสตราจารย์สาโรช
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่”
บัวศรี และโรแรมเดอะไทด์รี
ประจําปี 2555
สอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี
ภาควิชาอนามัยครอบครัว
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจ
ประเมินบทความหนังสือประกอบการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประชุมวิชาการ ในการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 7
เรื่อง “ครอบครัวและเด็กไทยยุคใหม่”
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ
สํานักงานบัณฑิตศึกษา คณะ
จ่าเอกอาทิตย์ พ่วงผลฉาย
เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
46
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

วัน / เดือน / ปี
หน่วยงานที่เชิญ
10 กันยายน 2555

ชื่อ - สกุล
อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

13-15 กันยายน
2555

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

26 กันยายน 2555

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

รายการ

สถานที่

คณะศึกษาศาสตร์
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนว
ทางการฝึกปฏิบัติสําหรับการจัดทํา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เอกสารรายงานผลการดําเนินการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.5)”
เป็นวิทยากรในการอบรมปฏิบัติการ ณ ห้อง 1126 ศูนย์คอมพิวเตอร์
เรื่อง “การวิจัยชุมชน” (ภายใต้
อาคาร 11 ชั้น 2
โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา กบ
คณะสหเวชศาสตร์ มศว
501 วิธีวิจัยและชีวสถิติเพื่อการวิจัย
ด้านสุขภาพ 1 ปีการศึกษา 2555

ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่านยโยบายและแผน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) 4 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โดย
ประกอบด้วย การกําหนด/ทบทวน กําหนด/ทบทวน
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก 4 ปี (Super Strategic Plan-SSAP) และ
นโยบายและทิศทางการพัฒนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (Policy and Direction of The Behavioral
Science Research Institute) ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2555 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่
(รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร)

Behavioral Science Research Institute,
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

กิจกรรมที่ 2 ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

กิจกรรมที่ 3 ประชุมกลุม่ ย่อยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อดําเนินการจัดทําแผนจัดทํา
รายละเอียดแผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์หลัก 4 ปี (Super Strategic Plan-SSAP) แต่ละฝ่าย และจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (Action Plan) แต่ละฝ่าย
กิจกรรมที่ 4 โครงการประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (Action Plan) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 ณ เดอะ รีเจ้นท์ ชาเล่ต์
รีเจ้นท์ บีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
กล่าวเปิดงานโครงการฯ
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ฝ่ายนโยบายและแผน ได้ดําเนินการจัดตัง้ คณะกรรมการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์
และงบประมาณ และได้ดําเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนและงบประมาณ และได้แผนยุทธศาสตร์
(Strategic Plan) 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (Action Plan) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ได้ จั ด กิ จ กรรมทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปและ
วัฒนธรรม จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม
2555 ณ วัดในปากทะเล ตําบลปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
2. กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ครบรอบ 57 ปี
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
การประกันคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการและพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลภา สบายยิ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ ประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา
กรรมการ
4. นางสาวสุประวีณ์ บวรวิศวยศ
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์
ผู้ประสานงาน
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 18-19 เมษายน 2556
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ภาคผนวก
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ภาพกิจกรรม
โครงการสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมไทย ทอดผ้าป่าสามัคคี และ
โครงการ “ฟื้นฟูสภาพนิเวศน์ ป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ”
ณ วัดในปากทะเล ตําบลปากทะเล และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555
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ภาพกิจกรรมทําบุญเลีย้ งพระ
เนื่องในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ครบรอบ 57 ปี
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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