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สารผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ มี ภ ารกิ จ ในการผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ผลิ ต ผลงานวิ จั ย
การให้บริการวิชาการแก่สังคม สืบสานและบูรณาการศิลปวัฒนธรรม บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อให้มีกลไกในการกํากับและติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงมีการ
จัดทํารายงานประจําปีฉบับนี้ เพื่อประโยชน์แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของสถาบันฯ
สถาบันฯ ขอขอบพระคุณคณะทํางานฝ่ายแผนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรทุกคนที่สละเวลา
และช่วยให้สถาบันฯ ได้ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงตลอดมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มกราคม 2557
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บทนํา
ประวัตคิ วามเป็นมาของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เดิมใช้ชื่อว่า “สถาบันระหว่างชาติ
สําหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก” (International Institute for Child
Study) ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (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 ได้ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัย
วิชาการศึกษาจัดทําหลักสูตรมหาบัณฑิตทางสาขาจิตวิทยา ในปี พ.ศ. 2517 สถาบันฯ ได้โอนมาขึ้นตรงต่อ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา และเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เปลี่ยนฐานะเป็น มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า
“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 สถาบันฯ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์” มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการวิจัยและการสอน
ตลอดจนการฝึกอบรม
งานสําคัญของสถาบันฯ ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2517 มุ่งเน้นการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่ง
อาศัยแนวคิดทฤษฎีจากหลายสาขา เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษา มาช่วยทําให้เข้าใจอธิบาย
และทํานายพฤติกรรมของบุคคลได้ และขยายวงกว้างทางการศึกษาไปยังบุคคลทุกวัยเพื่อผลจากการวิจัย
ดังกล่าวนั้นสามารถนําไปพัฒนาบุคคลและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และฝึกอบรมทั้งทาง
พฤติกรรมศาสตร์และวิธีการวิจัย
ในปี พ.ศ. 2527 สถาบันฯ เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญา
เอกในสาขาเดียวกัน โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ใช้หลักสูตรได้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2536
และเปิดรับนิสิตในหลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 นอกจากนั้นได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 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
ปี พ.ศ. 2556 สถาบันฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาการให้คําปรึกษาและแนะแนวการศึกษา คณศึกษาศาสตร์ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
พัฒนาและสร้างหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เปิดรับนิสิตรุ่นแรกปี
การศึกษา 2556
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ปรัชญา (Philosophy)
“พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นําสู่คุณภาพชีวิต”
ปณิธาน (Pledge)
“มุ่งทําวิจัย และผลิตบัณฑิต นําสู่คุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรชั้นนําแห่งการวิจัย และการเรียนรูข้ องพฤติกรรมศาสตร์ในระดับสากล”
พันธกิจ (Mission)
1. ด้านการวิจัย: ผลิตผลงานวิจัย และรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จาก
งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติ
และสากล
2. ด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน: ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
คุณธรรมด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้
3. ด้านบริการวิชาการ: ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: สืบสานและบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่การจัดการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการ
5. ด้านการบริหาร: บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
6. ด้านการส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย: ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้เพิ่มพูนศักยภาพด้านการวิจัยและด้านการเรียน
การสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ
3. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
Behavioral Science Research Institute,
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โครงสร้างองค์กร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีผู้อํานวยการสถาบันฯ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหาร
ประกอบด้วย
1. รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร
2. รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายวิจัย
3. รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

การแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผู้อํานวยการ

คณะกรรมการประจําสถาบัน ฯ

รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
และการศึกษาต่อเนื่อง

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
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
- หน่วย ก.พ.ร.

งานระบบสารสนเทศ

-หน่วยปฏิบัติการและ
บริการ
-หน่วยพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 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

สถาบันระหว่างชาติสาํ หรับ
การค้นคว้าเรื่องเด็ก
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
UNESCO

4. ศาสตราจารย์ ดร.ละม้ายมาศ ศรทัตต์

2507 – 2512

ผู้อํานวยการไทยคนแรก
ของสถาบันระหว่างชาติ
สําหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก

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

Behavioral Science Research Institute,

2512 - 2526
2527 - 2531
2531 - 2534
2535 - 2543
2543 - 2547
2547 - 2551
2551 – 2555
2555 – ปัจจุบัน
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ในปี พ.ศ. 2518 สถาบันฯ
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดํารงตําแหน่ง ณ เดือนกรกฎาคม 2555

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เริ่มรับตําแหน่ง ณ เดือนกรกฎาคม 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
รองผู้อํานวยการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
ผู้ช่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ายกิจการนิสติ ผู้ช่วยผูอ้ ํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

นางสุพรรณา หนูรักษ์
ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อาํ นวยการ

Behavioral Science Research Institute,
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

นางสุพรรณา หนูรักษ์
ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
1. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา
2. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน
3. ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ

Behavioral Science Research Institute,

สุวรรณทัต
พันธุมนาวิน
วงศ์บญ
ุ สิน
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

บุคลากรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
บุคลากรสายวิชาการ

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

Behavioral Science Research Institute,

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

นางสุพรรณา หนูรักษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์
นักวิจยั
(ชํานาญการ)

นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
(ชํานาญการ)

นางวนิดา ธรรมเกษร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
(ชํานาญการ)

นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุ
(ชํานาญการ)

น.ส. จุฑารัตน์ กิตติเขมากร น.ส.ศิรินันท์ แสงสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.วาสนา วงษ์เพชร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางวริน สว่าง
พนักงานบริการเอกสารทัว่ ไป

นายบุญลือ เชือ้ สุข
พนักงานขับรถยนต์

นายวิจิตร อักษรชู
พนักงานพิมพ์

นายประสาร กรีหิรัญ
พนักงานขับรถยนต์

Behavioral Science Research Institute,
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น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย์
นักวิชาการศึกษา

นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร
พนักงานขับรถยนต์
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

บุคลากรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ข้าราชการสายวิชาการ
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)

ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ
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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นักวิจัย (ชํานาญการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชํานาญการ)
ผู้อํานวยการสํานักงาน
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชํานาญการ)
นักวิชาการพัสดุ (ชํานาญการ)

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินนั ท์ อินทรกําแหง
2. อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
3. อาจารย์ ดร. นริสรา พึง่ โพธิ์สภ
4. อาจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
5. อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกุลคู
6. อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
7. อาจารย์ ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
8. Dr. Kanu Priya Mohan
9. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยกสรศึกษา)
Doctor of Psychology (Clinical)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
1. นางสาวศิรนิ ันท์ แสงสิงห์

ผู้ปฏิบัตงิ านบริหาร (การเงินและบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
ผู้ปฏิบัตงิ านบริหาร (งานธุรการ)
บธ.บ. (การบัญชี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นักวิชาการศึกษา
ค.ม. (บรรณารักษาศาสตร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

2. นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
3. นางสาววาสนา วงษ์เพชร
4. นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิต
5. นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร

ลูกจ้างประจํา
1. นายวิจิตร
2. นางวริน
3. นายประสาร
4. นายบุญลือ
5. นายสุรศักดิ์

อักษรชู
สว่าง
กรีหิรัญ
เชื้อสุข
ไวยเนตร
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พนักงานพิมพ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

บุคลากรสายวิชาการ (แยกตามสถานภาพ)

พนักงาน
จํานวน 9 คน (60%)

ข้าราชการ
จํานวน 6 คน 40%

ข้าราชการ

พนักงาน

บุคลากรสายวิชาการ (แยกตามวุฒิการศึกษา)
ปริญญาโท
จํานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.33

ปริญญาเอก จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

Behavioral Science Research Institute,
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
บุคลากรสายวิชาการ (แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ)

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.67

จํานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 20

อาจารย์

อาจารย์
จํานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

ลากรสายวิชบาการ
บุบุคคลากรสายสนั
สนุนวิช(แยกตามสถานภาพ)
าการ (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
จํานวน 5 คน
คิคิดดเป็
นร้อยละ 40.00
เป็นร้อยละ 33.33

จํานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.67

ตํากว่ าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

Behavioral Science Research Institute,
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Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556

หมวดรายจ่าย

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
เงินรายได้

รวม

ร้อยละ

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน และสิง่ ก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง (เงินนอกงบประมาณ)
รวม

9,728,500.00
184,600.00
9,913,100.00

2,922,500.00
500,000.00
557,800.00
2,409,500.00
1,144,000.00
396,500.00
7,930,300.00

9,728,500.00
3,107,100.00
500,000.00
557,800.00
2,409,500.00
1,144,000.00
396,500.00
17,843,400.00

54.52
17.41
2.80
3.13
13.50
6.41
2.22
100

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556
9,728,500.00
10,000,000.00
9,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00

3,107,100.00

2,409,500.00
500,000.00

Behavioral Science Research Institute,
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1,144,000.00

0

396,500.00

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

เปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556

แหล่งเงินทุน

งบประมาณ ปี 2555
จํานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณ ปี 2556
จํานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณแผ่นดิน

659,900

11.08

-

-

งบประมาณเงินรายได้สถาบันฯ

200,000

3.36

300,000

3.62

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

180,000

3.02

894,000

10.78

งบประมาณบัณฑิต

-

-

60,000

0.72

แหล่งทุนภายนอก

4,914,000

82.53

7,040,000

84.88

รวม

5,953,900

100

8,294,000

100

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556
8,000,000
7,000,000

7,040,000

6,000,000
5,000,000

4,914,000

4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

200,000 300,000

0

ปีงบประมาณ 2555

894,000
180,000
0

60,000

ปีงบประมาณ 2556

Behavioral Science Research Institute,
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ผลการดําเนินงานตามภารกิจ
ของ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

Behavioral Science Research Institute,
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Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

งานวิจัย
โครงการวิจัย











อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง



อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู



Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์



อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์

การพัฒนารูปแบบและ
กลไกของชุมชนเพื่อการ
ดูแลและป้องกันปัญหา
โรคซึมเศร้าและโรควิตก
กังวลในผู้สูงอายุ
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
บริหารกําลังคน
คุณภาพเพื่อความ
ต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการ (ดําเนินการ
เสร็จแล้ว)

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ



อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

โครงการศึกษาและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานกองทุน
คุ้มครองเด็กและค้นหา
โครงการต้นแบบ
โครงการศึกษารูปแบบ
พื้นที่ใช้สอยภายใน
บ้านพักอาศัยที่ชว่ ยลด
ความขัดแย้งใน
ครอบครัวและเสริมสร้าง
ความสุขในชีวติ
โครงการสร้างชุด
ความรู้เพื่อสร้างเสริม
ทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของเด็กและ
เยาวชน: จาก
ประสบการณ์
ความสําเร็จของ
โรงเรียนไทย
โครงการประเมินผล
การดําเนินงานด้านการ
ลดอัตรายจากการใช้ยา
เสพติด

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก จํานวน 17 โครงการ วงเงินงบประมาณ 7,468,000- บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหก
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้











Behavioral Science Research Institute,



18



จํานวนเงินสนับสนุน
(บาท)

ภายใน

ระยะเวลา

ภายนอก
3,000,000 26 ก.ย. 55 26 ก.ย. 56

250,000

15 พ.ค.56 14 พ.ค. 57

400,000

1 ส.ค. 5631 ก.ค. 57

500,000

1500,000

งบประมาณ
2556

120,000

1 ม.ค. - 30
ส.ค. 56

Srinakharinwirot University.

นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์

อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแห

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

จํานวนเงินสนับสนุน
(บาท)

ภายใน
โครงการจัดจ้างที่
ปรึกษาเพื่อสํารวจและ
วิจัยความตระหนักรู้ใน
สิทธิของผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม
โครงการอบรม
หลักสูตรการเตรียม
ราชการไทยสู่ประชาคม
อาเซียน: สําหรับผู้
ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหาร อํานวยการและ
วิชาการระดับชํานาญ
การพิเศษ
การศึกษาปัจจัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและอิทธิพล
ของสื่อมวลชนที่มีต่อ
พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของ
นิสิตนักศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร
การประเมินผลจากการ
ชมภาพยนต์เพื่อสร้าง
บรรดาใจของนิสิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโร
ปัจจัยเชิงสาเหตุและผล
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
คนเก่งให้คงอยู่ใน
องค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ
การวิเคราะห์
สังเคราะห์งานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ :
กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐ
แห่งหนึ่ง ด้วยการ
สังเคราะห์เนื้อหาและ
อภิมาน
(ดําเนินการเสร็จแล้ว)
การพัฒนาการเรียนรู้
ของนิสิตด้วยการ
จัดการเรียนการสอน
บนฐานทฤษฎีสังคม
ผ่านสื่อวิดีทัศน์ของ
Thai PBS



127,000













Behavioral Science Research Institute,

ภายนอก
2976,000



19

ระยะเวลา

30 ก.ย.
2556 - 31
ม.ค. 2557
(180 วัน)
26 ส.ค.
2556 –
1 ก.ย.2556

74,999

ส.ค. 55ก.ค. 56

230,000

มิถุนายน ธันวาคม
2556

45,000

พ.ค. 56เม.ย. 57

300,000

ธ.ค. 2555พ.ย. 2556

300,000

ก.ค.2556มิ.ย. 2557

Srinakharinwirot University.

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน
ของครู
การเตรียมความพร้อมสู่การ
ทํางานอาสาและการพัฒนา
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของการจัดการสุขภาวะตนเองที่
เกี่ยวข้องกับการทํางานอาสาของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เน้น
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางที่มีต่อ
พฤติกรรมการดูแลของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่
มีภาวะอ้วน
(ดําเนินการเสร็จแล้ว)
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
พฤติกรรมตามค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยของชุมชนหนอก
หมากฝ้ายอย่างยั่งยืนด้วยการ
สังเคราะห์งานวิจัย
The psychosocial correlates
of the quality of work life of
university teachers
การถ่ายทอดทางสังคมกับความ
ผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร

อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิส์ ภ

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกลุ

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว



จํานวนเงินสนับสนุน
(บาท)

ภายใน
150,000

ระยะเวลา

ภายนอก
ส.ค. 2556 ก.ค. 2557



150,000

ส.ค. 2556 ก.ค. 2557



72,000

พ.ค. 55 เม.ย. 56
(นับ 6 เดือน
จากจํานวน
ทั้งสิ้น
144,000
บาท)
ก.ค. 2556มิ.ย. 2557

60,000



2012-2013




19,000

มิ.ย. 56พ.ค. 57

งานวิจัยทีด่ ําเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ 2556
ลําดับ

1

2
3

4
5

โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
แหล่งทุน
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงพหุระดับระหว่างลักษณะทางจิตสังคมของครูการปลูกฝังอบรม
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล งบประมาณแผ่นดิน
นักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมเลีย้ งดูของผูป้ กครองที่มีต่อจิตพอเพียง
ประจําปี 2555
และพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องนักเรียนในโรงเรียนแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง
การสังเคราะห์การวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
งบประมาณแผ่นดิน
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ประจําปี 2555
การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับด้านจิตสังคมและพฤติกรรมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง งบรายได้สถาบันวิจัย
ที่มีผลต่อความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสีย่ งในกลุ่มโรคอ้วน
พฤติกรรมศาสตร์
ประจําปี 2555
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกําลังคนคุณภาพเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง สํานักงาน ก.พ.
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
ประจําปี 2556
การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: กรณีศึกษา รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง งบรายได้มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและอภิมาน
ประจําปี 2556
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การนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์
ลําดับ
1

2

3

4

5

6

7

ผลงาน

เวทีการนําเสนอ

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 7th
Annual International Conference on
Psychology, Athens, Greece
ณ ประเทศ Greece)
เรื่อง Establishing a System of
นําเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการ
Standards for the Training Process
นานาชาติ ณ ประเทศ Greece
of New Thai Government Officials
เมือง Athens ในการจัดการประชุม
during the Work Trial Period
7th Annual International Conference
on Sociology, 6-9 May 2013,
Athens, Greece.
“School-family Relationship,
ในการประชุมวิชาการ The Third World
Subjective Well-Bening and Learning
Congress on Postive Psychology
Behavioral among Students in
27-30 มิ.ย. 2556 Los Angeles,
Thailand”
USA.
นําเสนอผลงาน Poster Presentation
ในโครงการ International Symposium
on the Contributions of Psychology to
เรื่อง “The Study of the Required
Competetencies for Conflict Mangement Peace ครั้งที่ 13 ณ ประเทศมาเลเซีย
of Executive Officers in Govermental
ระหว่างวันที่ 9-15 มิถนุ ายน 2556
Organizations in Thailand” ณ
มหาวิทยาลัย International Islamic
University Malaysia
นําเสนอผลงาน Poster Presentation
ในโครงการ International Symposium
ณ มหาวิทยาลัย International Islamic
on the Contributions of Psychology to
University Malaysia
Peace ครั้งที่ 13 ณ ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 9-15 มิถนุ ายน 2556
The Emerging themes of spirituality and เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน ในที่
quality of life from selected teachers in ประชุม The 10th Biennial Conference
Thailand
Asian Association Social Psychology
(ทุนบัณฑิต) ในวันที่ 21-24 สิงหาคม 2556
ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
เรื่อง Job satisfaction, Life satisfaction
เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน ในที่
and Quality of Work Life: An exploration ประชุม The 10th Biennial Conference
of perceptions among University
Asian Association Social Psychology
Teaching Faculties of Thailand and
(ทุนบัณฑิต) ในวันที่ 21-24 สิงหาคม 2556
Malaysia
ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
Development of Self-Immunity Scale
แบบบรรยาย (Oral Presentation)
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ผู้นําเสนอ
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ. ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

Dr.Kanu Priya Mohan
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งานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ประกอบด้วย 3 แบบ ดังต่อไปนี้
2.1 แบบเน้นวิจัย
2.2 แบบเน้นวิชาเรียน
2.3 แบบโทควบเอก

การปรับปรุงหลักสูตร
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ตและวิ ทยาศาสตรดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ได้ครบกําหนดระยะเวลาที่จะต้องดําเนินการปรับปรุงให้ได้ตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรของกระทรวงศึ กษาธิ การ (ตุ ลาคม พ.ศ. 2548) สถาบั นฯ จึ งได้ ดํ าเนิ นการ
ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 (TQF) ขณะนี้อยู่ในช่วงการขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ และเริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2/2555

จํานวนนิสิต
นิสิตสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ประจําปีการศึกษา 2556
สํารวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ระดับการศึกษา

จํานวน (คน)

ระดับปริญญาโท (ภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการ)
ระดับปริญญาเอก (มีวิชาเรียน)
ระดับปริญญาเอก (มีวิชาเรียนต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาเอก (เน้นวิจัย)

74
54
36
24

รวม

188
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การพัฒนานิสิต
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ป.เอก เน้นวิจัย ปลายภาคเรียน 2555
กิ จ กรรมครั้ ง ที่ 1 “ความรู้ พื้ น ฐานทางพฤติ ก รรมศาสตร์ แ ละวิ ธี วิ จั ย ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ ”
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. จากการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ครั้งที่ 1 เป็นนิสิต
ปริญญาเอก เน้นวิจัย รุ่นที่ 9 มีนิสิตชายเข้าร่วม ร้อยละ 50 นิสิตหญิงเข้าร่วมร้อยละ 50 การประเมินความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ นิสิตมีความพึงพอใจ การได้รับความสะดวกในการลงทะเบียนมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเทากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นิสิตมีความพึงพอใจ การให้
การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง และ การดําเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.83 และ 0.54 ตามลําดับ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก นิสิตมีความพึงพอใจ
ในเรื่ องสถานที่ ที่ใช้จั ดกิ จกรรมมี ความเหมาะสม มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.83 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.40
รองลงมานิ สิ ตมี ความพึ งพอใจ โสตทัศนู ปกรณ์ ในห้ องให้มี ความพร้ อม มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.67 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.51 ด้านคุณภาพการให้บริการ นิสิตมีความพึงพอใจ ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานทาง
จิตสังคม” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 รองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ความรู้ที่ได้
จากหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา” และ ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.81
กิจกรรมครั้งที่ 2 “เตรียมตัวอย่างไรให้สอบ QE ผ่าน และทักษะการเขียน Book Review และบทความ
วิชาการ” วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. จากโครงการพัฒนานิสิต ครั้งที่2 นิสิตปริญญา
เอก เน้นวิจัย รุ่นที่ 7-8 มีนิสิชายเข้าร่วม 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 นิสิตหญิง จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4
เป็นนิสิต รุ่นที่ 7 จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 เป็นนิสิต รุ่น ที่ 8 จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 การประเมิน
ความพึงพอใจ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ นิสิตมีความพึงพอใจ การได้รับความสะดวกในการ
ลงทะเบียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นิสิตมีความ
พึงพอใจ การให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง และการดําเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐานเท่ากับ 0.64 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก นิสิตมีความพึงพอใจ ในอาหาร
รสชาติถูกปาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 รองลงมา นิสิตมีความพึงพอใจในสถานที่ใช้ในใน
การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ นิสิตมีความพึงพอใจ ใน ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา” มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 รองลงมานิสิตมีความพึงพอใจ ในหัวข้อ “วิธีวิจัยเชิงคุ ณภาพ เพื่อการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61
กิจกรรมครั้งที่ 3 “รายงานความก้าวหน้าภาคต้น” วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2555
จากโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตหญิง จํานวน 7 คน เป็นสิตชาย จํานวน
4 คน เป็นนิสิต รุ่นที่ 7 จํานวน 1 คน เป็นนิสิต รุ่น8 จํานวน 7 คน เป็นนิสิตรุ่น 9 จํานวน 3 คน จากแบบประเมิน
ด้ านกระบวนการและขั้ นตอนการให้ บริ การ นิ สิ ตมี ความพึ งพอใจใน การประชาสั มพั นธ์ การจั ดกิ จกรรทั่ วถึ ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นิสิตมีความพึงพอใจใน
การให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง และ การดําเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 และ 1.00 ตามลําดับ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก นิสิตมีความ
พึงพอใจในสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่นเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50
รองลงมานิสิตมีความพึงพอใจ วันเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากั บ 0.52 ด้ านคุ ณภาพการให้ บริ การ นิ สิตมีความพึงพอใจใน ประโยชน์ ที่ได้จากการสัมนา เช่ น
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเพื่อนนิสิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 รองลงมา
นิสิตมีความพึงพอใจ ความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการ และ ความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้จากอาจารย์
ที่ปรึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ตามลําดับ
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2. กิจกรรมวันรําลึกถึงคุณครูและสังสรรค์ปีใหม่สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ "BSRI…..BACK to

SCHOOL“ ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรสัมมนา หัวข้อ “แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

แสดงผลและการอภิปรายผลเพื่อความเป็นเลิศทางการวิจัย” วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556
โดยนิสิตโทควบเอก รุ่น 2

4. โครงการส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ Book Club วันที่ 4 เมษายน 2556
ผลที่ได้จากโครงการ
1. นิสิตได้รับความรู้จากตําราที่อ่านทั้งในเชิงวิธีวิทยาการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งจะเกิดประโยชน์
ต่อการทําวิจัยและปริญญานิพนธ์
2. นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และทักษะการสื่อสาร ซึ่งตอบสนองตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 (สกอ. 3.2) ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต ที่ต้องการให้หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. นิสิตมีประสบการณ์จัดการความรู้ (KM) ผ่านการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต คณาจารย์
และผู้สนใจ ซึ่งตอบสนองตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
(สกอ. 2.6) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ4 ที่ต้องการให้หน่วยงานมีการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ภาพประกอบโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ Book Club วันที่ 4 เมษายน 2556
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5. ปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน 2556

6. กิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิต มศว BSRI ประจําปี 2556
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8. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตนําเสนอ Oral presentation IPRC 10 (RB 991) ในโครงการ

สัมมนาทางวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th International Postgraduate Research
Colloquium: IPRC 2013) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ August 26-28, 2013
ผลที่ได้จากโครงการ
1. ผู้สนใจเข้าร่วมนําเสนอแนวคิดและผลงานวิจัย จากประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง บราซิล
และตุรกี มีจํานวนผลงานที่นําเสนอบทความรวมทั้งสิ้น 40 เรื่อง
2. ฝึกทักษะสื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทัศนศึกษา ณ พระราชวังบางประอิน และสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างนิสิตต่างชาติ, มีการถ่ายทอดความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ประวัติศาสาตร์ ให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
9. สัมมนาประชุมวิชาการ ครบรอบ 58 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “เขียนงานวิจัย

อย่างไรให้ได้รับทุนภายนอก” ในโครงการวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี ในวันที่
23 สิงหาคม 2556
ผลที่ได้จากโครงการ
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มพูนจากการเข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ ด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการได้รับความสะดวกในการลงทะเบียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 มากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึ งพอใจใน การให้ การต้ อนรั บ อบอุ่ นเป็ นมิ ตร มี ค่ า เฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.62 ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.56
รองลงมา พึงพอใจในการดําเนินตามกําหนดการที่ระบุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน วัน-เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
ความรู้-ความเข้าใจที่ได้รับจากการฟังบรรยายเรื่อง“ออกแบบงานวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนภายนอก” มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 และการนําความรู้ที่ได้รับนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
หรือการขอทุนวิจัยในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ตามลําดับ
10. รับฟังการสัมมนา เรื่อง การบริหารโครงการวิจัยอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ ในวันพุธที่ 29

สิงหาคม 2555 เริ่มเวลา 13.00 น. ถึงประมาน 16.00 น. ณ ห้องเรียนรวมชั้น 1
ผลที่ได้จากโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.5 เพศชาย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 มีอายุระหว่าง 25–35 ปี
จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 ระดับ การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร จากอาจารย์ เพื่อน หรือบุคคลที่รู้จัก จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ
50.87 และมาจากหน่วยงานที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
86.60 โดยมีความพึงพอใจด้านความสะดวกในการติดต่อประสานงานลงทะเบียนมากที่สุด ร้อยละ 90.21 อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 92.0 โดยมีความพึงพอใจด้านการต้อนรับ
และมนุษยสัมพันธ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.04 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความสนใจเข้าร่วมโครงการในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.60 โดยเหตุผลด้านความน่าเชื่อถือของสถาบันที่จัดงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
92.77 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเนื้อหาสาระและการนําไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
83.10 โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับหลังอบรมสัมมนามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.56
อยู่ในระดับมาก ด้านวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.72 โดย
มีความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถของวิทยากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.64 อยู่ในระดับมาก และผลการ
ประเมินภาพรวมของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.80 อยู่ในระดับมาก
11. โครงการเร่งรัดและติดตามการทําปริญญานิพนธ์ของนิสิต ป.โท ป.โทควบเอก และ ป.เอก มีวิชาเรียน

วันที่ 9-20 กันยายน 2556 กิจกรรมพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ปริญญาเอก

ผลที่ได้จากโครงการ
สถาบันฯ ได้ดําเนินการจัดทําโครงการเร่งรัดและติดตามการทําปริญญานิพนธ์ของนิสิต ป.โท ป.โทควบเอก
และป.เอก มีวิชาเรียน ซึ่งกําลังดําเนินการวัดได้จากมีนิสิตรุ่น 10 ที่เสนอ Proposal ได้ก่อนกําหนด จํานวน 3 คน แต่
ยังไม่จบ และเมื่อวันที่ 9-20 กันยายน 2556 ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์นิสิตปริญญาเอก
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รายชื่อนิสิตผูส้ ําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556
นิสิตระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษา ประจําปี 2556
1. ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
2. กันยารัตน์ กุยสุวรรณ
3. ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา
4. ดวงกมล สวนทอง
นิสิตระดับปริญญาโท ที่จบการศึกษา ประจําปี 2556
1. จีรพัฒน์ ศิริรักษ์
2. กชนก เครือตัน
3. ทรรศนันท์ ชิยศิริพันธ์
4. ชไมพร ใจแปง
5. วัชชิรทาน เข็มทอง
6. กมลทิพย์ สงวนรัมย์
7. วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์
8. พันธนิภา หาญปราบ
9. ปัญจมาส ทวิชาตานนท์
10. แจ่มนิดา คณานันท์
11. จารุณี จันทร์เจริญ
12. เกรียงศักดิ์ อุบลไทร
13. พิชามญชุ์ ปฐมศิริกุล
14. โสรยา คงดิษ
ปริญญานิพนธ์ของนิสติ ที่สาํ เร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556
ระดับปริญญาเอก
1. ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ เรื่อง “กระบวนการสู่ความสําเร็จในการดําเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติด
ของชุมชน ในเขตภาคกลาง” (A Process to Successful Drug Prevention of Mommunity in Central
Thailand)
2. กันยารัตน์ กุยสุวรรณ เรื่อง “ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากโรค
เอดส์ ของทหารกองประจําการ กองทัพเรือ: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาการฝึกในศูนย์ฝึก
ทหารใหม่ และผลของโปรแกรมการลดความเสี่ยงจากโรคเอดส์” (Causal Factors of HIV/AIDS Safe Sex
Behavior among Thai Navy Conscripts: The Study of Change during Training in the Recruitment
Center and Effects of AIDS Risk Reduction Program)
3. ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา เรื่อง “ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะและ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” (The Psycho-Social Causal Factors Affecting the Competency and Research-Based
Instruction Behaviors of Faculty Members of Rajabhat Universities in Bangkok Metropolitan and
Vicinity Area)
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4. ดวงกมล สวนทอง เรื่อง “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลด์ที่ส่งเสริมจิต
ลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตเพชรบูรณ์”(Research and Development of a Scaffolding Instructional Model Promoting
Students’ Psychological Characteristics, Chanda and Academic Writing Ability at the Institute of
Physical Education, Phetchabun)
ระดับปริญญาโท
1. จีรพัฒน์ ศิริรักษ์ เรื่อง “ลักษณะสถานการณ์ในครอบครัว โรงเรียน และจิตพอเพียงของนักเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” (Family and School and
Psychological Sufficiency Correlates of Responsible Behaviors of Thai-Junior School Students)
2. กชนก เครือตัน
เรื่อง “การศึกษาความผูกพันต่อองค์การในฐานะตัวแปรคั่นกลางของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวช้องและความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของครูโรงเรียนเอกชน” (The study of
organization commitment in the private school techers as the mediator of Relationships between
related footers and intention to remaining in organization.)
3. ทรรศนันท์ ชิยศิริพันธ์ เรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง
แบบอย่าง” (Psychosocial Factors Related to Mathayom Suksa 3 Students’ Moderation Practices as
Sufficiency Economy in School with Sufficiency Model)
4. ชไมพร ใจแปง เรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบทบาทการเป็นบิดาของบิดาที่
มีบุตรอายุ 2-5 ปี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช” (Psycho-social factors related to father role
performance of fathers having Children aged 2-5 years old at Nakhon Si Thammarat)
5. วัชชิรทาน เข็มทอง เรื่อง “ปัจจัยทางจิตและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฟติกรรมเสียสละของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” (Psychological and
Situational Factors Related to Altruistic Behavior of Students in Phutthamonthon District,
Nakorn Pathom Province)
6. กมลทิพย์ สงวนรัมย์ เรื่อง “ลักษณะทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพยาบาลจิตเวช
อย่างมีประสิทธิภาพของพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต” (Psychosocial Characteristics Related to
Efficiency Psychiatric Nursing Of Nurses in Mental Health Department North-East Region)
7. วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ เรื่อง “ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่
ดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี” (The Psycho-social Correlates of Academic and Virtue Oriented
Behaviors of Undergraduate students)
8. พันธนิภา หาญปราบ เรื่อง “ปัจจัยด้านจิตสังคมและความเครียดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ทํางานสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ” (Psychosocial Factors and Stress at Work Related to the
Investiquation Efficiency Police Investiqation of Methopolitan)
9. ปัญจมาส ทวิชาตานนท์ เรื่อง “ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของ
เจ้าหน้าที่องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่ปฏิบัติงานด้านเอดส์” (The Multi-Level Factors Affecting Work
Egagement of Officers in HIV)
10. แจ่มนิดา คณานันท์ เรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ” (Psycho-social Factors Related on the Electrical
Energy Saving Behavior of Civil Sercants in Offices of the Ministry of Education, Thailand)
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29

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
11. จารุณี จันทร์เจริญ เรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี” (Psycho-social factors
related to public mind behavior of students in muang lopburi district lopburi province)
12. เกรียงศักดิ์ อุบลไทร เรื่อง “ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทํางาน
ของครูที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผลที่มี
ต่ อ เจตคติ ข องนั ก เรี ย นต่ อ พฤติ ก รรมการปลู ก ฝั ง อบรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของครู ”
(Psychological Characteristics and Work Situations as Correlates of Teachers’ Sufficiency
Economy Socialization and Its Consequence on Students’ Attitede Toward Teachers’
Sufficiency Economy Socialization)
13. พิชามญชุ์ ปฐมศิริกุล เรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานจัดซื้อ
อย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่จัดซื้อในบริษัทกลุ่มวิสาหกิจการผลิตอาหารและอาหารสําเร็จรูป”
(Psychosocial Factors Related to Efficient Purchasing Officer’s Work Behavior of Food and
Instant Food Manufacturing Group)
14. โสรยา คงดิษ เรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัท ผลิตรถยนต์” (Psycho-Social Factor Related to Work
Behaviors under Cooperate Social Responsibility for Employee)
การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิต
ลําดับ
1

ชื่อนิสิต
นางสาวชนิดา ภูห่ งษ์ทอง

2

นายณัฐวุฒิ แก้วสุทธา

3

นายณัฐวุฒิ แก้วสุทธา

4

น.ส.สุขจิตร ตั้งเจริญ

5

กชนก เครือตัน

6

ลําใย มากเจริญ

7

สมภพ บุญนาศักดิ์

การนําเสนอ/ตีพิมพ์
ตีพิมพ์ในการประชุม 3 International Conference on Human and Social
Sciences
20-22 September 2013, Rome-Italy
นําเสนอผลงาน 26th IADR SEA& 23th SEAADE Annual Scientific Meeting 2012
(Sep 12,2012) The University of Hongkong.
นําเสนอผลงาน 15th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH) in
Singapore (20-24 March 2012)
ปัจจัยทางจิตสังคมและความสามารถในการบริหารเวลาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
รับผิดชอบ ของนักศึกษาปริญญาตรีภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556
การศึกษาความผูกพันต่อองค์การในฐานะตัวแปรคั่นกลางของความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของครูโรงเรียนเอกชน
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556
ปัจจัยทางจิตสังคมและความสุขใจทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม 2556
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการให้บริการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรทีป่ ฏิบตั ิงานในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556
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ลําดับ
8

ชื่อนิสิต
นายวรสรณ์ เนตรทิพย์

9

นายฉัตรชัย เสนสาย

10

นายณัฐวุฒิ แก้วสุทธา

การนําเสนอ/ตีพิมพ์
อิทธิพลของจิตลักษณะ และสภาพแวดล้อมในการทํางานทีส่ ่งผลต่อการแสดง
บทบาทผูน้ ําทีมและพฤติกรรมการบริหารโครงการ ของประธานโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556
อิทธิพลกัลยาณมิตร โยนิโสมนสิการ ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 และปัจจัย
ทางจิตที่มีต่อพฤติกรรมนักเรียนที่พึงประสงค์
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556
ตีพิมพ์บทความเรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการศึกษาต่อคะแนนการสอบ
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก)
ของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม – ธันวาคม 2555

ด้านบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
1. โครการบริการวิชาการแก่ ชุมชน “โครงการส่ งเสริ มพฤติ กรรมค่า นิยมและวัฒนธรรมไทยเพื่ อ

รองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน” วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันเด็ก
ประจําปี 2556, กิจกรรมที่ 2 โครงการฝึกปฏิบัติวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม,กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ เจตคติ และทักษะ การทํางานท่องเที่ยวให้กับเยาวชน, กิจกรรมที่ 4 มัคคุเทศก์น้อยสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์, โครงการปลูกฝังและพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต
ผลที่ได้จากโครงการในส่วนของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
มีคณาจารย์ 7 คน บุคลากร 9 คน และนิสิต 46 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน โดยในปีนี้มีนิสิตทั้งสิ้น 46 คน
1) มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ได้เ ป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ชุมชนได้ตระหนักถึง
รากเหง้าของวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ตนเองของชุมชน ที่จะนําไปสู่การพัฒนาที่
สอดคล้องกับบริบทชุมชน และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) มหาวิทยาลัยทราบถึงวิถีชีวิตของชุมชนมากขึ้น ได้องค์ความรู้ใหม่ที่อาจจะไม่ได้จากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยด้วยกัน สามารถนําความรู้ หลักวิชาการหรือบุคลากรด้านวิชาการเข้าจัดการ ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่
สําคัญของมหาวิทยาลัยในขณะนี้ และสามารถจัดกิจกรรมหรือความช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนต่างๆ ให้เป็น
ชุมชนที่มีศักยภาพมากขึ้นได้
3) เป็นการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันของชุมชนกับมหาวิทยาลัย
4) คณาจารย์และนิสิตได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับชุมชน รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมอีกด้วย
5) ทําให้ทุกคนและคณาจารย์ นิสิต ตระหนักถึงความสําคัญในบทบาท ฐานะส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ที่ช่วยโครงการ นิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดจิตสาธารณะในการบริการชุมชน

Behavioral Science Research Institute,

31

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

10th International
Postgraduate Research Colloquium) "Psycho-Behavioral Science for Harmonizing Cultures of ASEN"
ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเทศไทย
2. โครงการสัมมนาทางวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 10 (The

ผลที่ได้จากโครงการ
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้นําเสนอผลงานวิจัย ของผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ (เวลา 10.45–11.45 น.)
พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม (Mean=4.26, SD=.66) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าประเด็นความสามารถใน
การนําเสนอให้ผู้เข้าร่วมฟังการนําเสนอให้เข้าใจในเนื้อหา (Mean=4.34, SD=.59) มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากที่สุด ส่วนประเด็นเนื้อหาที่นําเสนอมีความน่าสนใจ (Mean=4.14, SD=.65) และประเด็นความรู้ที่ได้รับจาก
การรับฟังการนําเสนอมีประโยชน์ (Mean=4.14, SD=.55) มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด ซึ่งทั้งสาม
ประเด็นมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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3. การประชุ มสั มมนาวิ ชาการ เนื่ องในวั นสถาปนาสถาบั นวิ จั ยพฤติ กรรมศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556
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4. และโครงการ ”การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL (Structural

Equation Modeling with LISREL เมื่อวันที่ 26-28กรกฎาคม 2556
ผลที่ได้จากโครงการ
ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 เป็นเพศชายจํานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.7 ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2 ปริญญาเอก 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.7 ในด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าอบรม ทราบข่าวจาก เว็บไซด์มากที่สุด จํานวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 รองลงมาทราบจากข่าว

-----------------------------------------------------------------------------------------------

วารสารวิชาการ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science) เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าฐานข้อมูล TCI ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index
Centre) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของฐานข้อมูล TCI จะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index
(ACI) ต่อไป และฐานข้อมูล DOAJ (Directory of OPEN ACCESS JOURNALS), http://www.doaj.org,
http://ejournals.swu.ac.th/ โดยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ผลิตวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทย
จํานวน 2 ฉบับ และฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ คือ
1. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science) ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม
พ.ศ. 2556 และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 (ISSN: 1686–1442) อาจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
บรรณาธิการ มีค่า Impact factor เท่ากับ 0.613
2. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (The Journal of Behavioral Science for
Development) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ISSN: 2228-9453) รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์
อินทรกําแหง บรรณาธิการ Impact factor เท่ากับ 0.160
3. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) (International Journal of Behavioral Science)
Vol. 7 No. 1, September 2013 Dr.Kanu Priya Mohan บรรณาธิการ Impact factor เท่ากับ 0.143
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เอกสารทางวิชาการ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง “การวิจัยทางทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคล
และสังคม” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี วันที่ 23 สิงหาคม
2556 ณ ห้องเรียน ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Research Abstracts การประชุม The 10th International Postgraduate Research
Colloquium: IPRC 2013 “Psycho-Behavioral Science for Harmonizing Cultures of ASEAN”
August 26-28, 2013



ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการสืบสานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ได้แก่
 สถาบันได้ดําเนินการจัดกิจกรรมวันรําลึกถึงคุณครูและสังสรรค์ปีใหม่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
"BSRI…..BACK to SCHOOL“ ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556

 สถาบันจะจัดไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมรวม ชั้น 1 สถาบันฯ
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 กิจกรรมรดน้ําดําหัวในวันสงกานต์ไทย

 สถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี วันที่ 23 สิงหาคม 2556

2. โครงการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย เช่น
การติดตามวิเ คราะห์สถานการณ์ในแต่ล ะเทศกาลเพื่ อส่งเสริ มวั ฒนธรรมไทย การส่งเสริมการทํ านุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยในพื้นที่บริการ สถาบันได้ดําเนินการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละเทศการ ในปี
2556 ได้ดําเนินการทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได้แก่
บทความ เรื่อง “วันปีใหม่: สาเหตุและ
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจาก
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น”

บทความ เรื่อง“ลอยกระทง: สาเหตุ
และการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
ในวันลอยกระทง”
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บทความ เรื่อง “ความรักที่บุคคลมีต่อกันและการพัฒนาความเมตตา”

บทความ เรื่อง“ประเพณีสงกรานต์”

บทความ เรื่อง “วันเข้าพรรษา”
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ด้านบริหาร
ฝ่ายนโยบายและแผน
จากที่ ฝ่ า นยโยบายและแผน ได้ จั ด โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “การจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เมื่อปี 2555 โดยได้แผน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) และแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (Action
Plan) ซึ่งตลอดปีงบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินงานตามพันธกิจ ทั้ง 6 ด้าน
(ด้ า นการวิ จั ย ด้ า นวิ ช าการและการจั ด การเรี ย นการสอน ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ ด้ า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหาร และด้านการส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย) และดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 ครบ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2556
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
พันธกิจ ผลิตผลงานวิจัย และรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ ที่สามารถนํา ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในเชิงนโยบายสาธารณะและประชาชนทั่ วไป พร้อ มเผยแพร่
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติและสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 7 ตัวชี้วัด และ 9 โครงการ/
แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ทั้งหมด

ดําเนินการแล้ว

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ (บาท)

3
7
9
323,000

7
9

ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัว บรรลุเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้ (%)
บ่งชี้ (%)
1(14.28)
-

6 (85.72)
100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ
พันธกิจ: ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรมและคุณภาพด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ผา่ นกระบวนการเรียนรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 5 เป้าประสงค์ 18 ตัวชี้วัด และ 29 โครงการ/
แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ (บาท)

ทั้งหมด

ดําเนินการแล้ว

ไม่บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวบ่งชี้ (%)

บรรลุเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้ (%)

5
20
29
1,286,325

20
24

3 (15.00%)

17 (85.00%)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3: สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
พันธกิจ: ให้บริการวิชาการต่อชุมชนโดยบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาของชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด และ 5 โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ (บาท)

ทั้งหมด

ดําเนินการแล้ว

ไม่บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวบ่งชี้ (%)

บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวบ่งชี้ (%)

2
5
5
80,000

5
5

-

100.00
100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4: สืบสานและสร้างองค์ความรูใ้ นการทํานุบาํ รุงวัฒนธรรมและศิลปะ
พันธกิจ สืบสานและบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 14 ตัวชี้วัด และ 7 โครงการ/
แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ (บาท)

ทั้งหมด

ดําเนินการแล้ว

ไม่บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวบ่งชี้ (%)

บรรลุเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้ (%)

3
14
7
95,000

14
7

2 (14.28%)
-

12 (85.72)
100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
พันธกิจ บริหารงานอย่างมีเป้าหมายและสัมฤทธิผล โดยเน้นการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 22 ตัวชี้วัด และ 18 โครงการ/
แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ (บาท)

ทั้งหมด

ดําเนินการแล้ว

ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ (%)

บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ (%)

4
22
18
1,675,035

22
18

-

100.00
100.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 : ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมอาจารย์นักวิจัย ให้เพิ่มพูน
ศักยภาพในการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน และสร้างโครงการวิจัยเพื่อรับใช้สงั คม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด และ 2 โครงการ/
แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
งบประมาณ (บาท)

ทั้งหมด

ดําเนินการแล้ว

2
2
2
5,000

2
2
2
-

ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ (%)
-

บรรลุเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้ (%)
100
100
100

สรุปการประเมินตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี 2556

จํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างงานวิจยั และองค์ความรูท้ าง
พฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจยั ในสาขาวิชาอืน่ ที่เกีย่ วข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างองค์ความรูด้ ้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูใ้ นสาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
และสาขาอื่นทีเ่ กี่ยวข้องให้มคี ุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาโครงการ
บริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการ
ทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
รวม

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย เป้าหมาย ตามตัวชี้วัด
ร้อยละ

7

6

1

85.72

20

17

3

85.00

5

5

-

100.00

14

12

2

85.72

22

22

-

100.00

2
70

2
64

6

100.00
91.43

บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบตั ิการประจําปี 2556 ร้อยละ 91.43
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Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
เมื่อได้ดําเนินการสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556 ฝ่ายนโยบายและ
แผนได้ดําเนินการจัดทําโครงการจัดทําแผนปฏิบัติประจําปี 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 ณ ห้องสารสนเทศ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1: อภิปรายผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําปี 2556
กิจกรรมที่ 2: กําหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ และรายละเอียดของ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การ ประจําปี 2557 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ของกิจกรรมดังกล่าว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.50 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
กิจกรรมที่ 3: กําหนดการประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการประจําปี 2557 ในวันที่ 30
ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ผลการ
ประเมิน ความพึงพอใจใรภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
กิจกรรมที่ 4: การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 ไปสูบ่ ุคลากรในสถาบันฯ ต่อไป

ภาพกิจกรรม
โครงการจัดทําแผนปฏิบัตปิ ระจําปี 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
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Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ



อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

คณาจารย์ สถาบันฯ ร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

ประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายเรื่อง Board
and Management Responsibility
Finance, Strategy, and Governance
เพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงานพร้อม
คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายร่วมกับผู้แทนจาก
สํานักงานเขต ในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
และแก้ไขความเหลื่อมล้ําทางสังคมใน
กรุงเทพมหานคร
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทดสอบ
ครั้งที่ 4/2556










ประชุมอบรมหลักสูตร SWU-MDP
ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ศรีนครินทร
วิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7” ประจําปี 2555
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางทางการ
ดําเนินงานลดอัตรายจากการใช้สารเสพติด
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 2/2556
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วันที่ 16 ก.ย. 56
ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
วันที่ 17 ก.ค. 56
ณ ศาสาว่าการ
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 ก.ค. 56
สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา
วันที่ 25 เม.ย.56
วันที่ 17 ม.ค.56

วันที่ 30 ก.ค. 56
สํานักงาน ปปส.
วันที่ 23 ม.ค 2556
กองแผนงาน
อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) คู่มือ
วันที่ 28 มี.ค. 56
ห้องประชุมสภา
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย
ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ
ประชุมเพื่อรับทราบกําหนดการติดตามฯ และ วันที่ 22 ส.ค. 56
อาคารวิจัยและ
ทําความเข้าใจรายละเอียดของคู่มือการ
การศึกษาต่อเนื่องฯ
ติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานฯ
วันที่ 26 ก.ย. 56
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ครั้งที่ 5/2556
สถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนา
วันที่ 29 พ.ย. 2555
คุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรมาตรฐานระดับชาติ
และนานาชาติ”
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การส่งเสริม
ระหว่างวันที่ 28-30
จรรยาบรรณคณาจารย์ บุคลากรสาย
ส.ค. 56 ณ โรงแรม
สนับสนุนวิชาการและการบูรณาการการ
ดี วารี จอมเทียนบีช
จัดการเรียนการสอน”
จ.ชลบุรี





วัน/เดือน/ปี
สถานที่
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ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

ประชุมทําความเข้าใจในการจัดทํารายงาน
ตามระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจําปีงบประมาณ 2556
ประชุมเพื่อประเมินค่างาน

วันที่ 9 พ.ย. 2555
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มศว
วันที่ 26 ต.ค. 2555
กองการเจ้าหน้าที่
ในวันที่ 27 ก.พ. 2556

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักย ภาพ
และยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้






อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว















โครงการเสวนาทางวิชาการทางเศรษฐกิจ
“2 ล้านล้านบาทด้านคมนาคมขนส่งของ
รัฐบาล: ความจําเป็น กับ ความกังวล?”
เดินทางไปเข้าร่วมศึกษาดูงาน Istunbul
University,เพื่อดูงานหลักสูตรนานาชาติ
และการบริหารงานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์
และจิตวิทยาประยุกต์
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ระหว่างวันที่ 15-16
ส.ค. 2556
วันที่ 2 ก.ย. 2556

ณ Institute of Social
Science, Psychological
department, Graduate
school of social science
and Research center

ณ ประเทศตุรกี
วันที่ 4-12 ม.ค.56
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการบริหาร
ณ Kyoto University
จัดการภายในสํานักงาน
เมืองเกียวโต ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่
1–5 ก.ย. พ.ศ. 2556
ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประเทศอินโดนีเซีย
ประชาคมซียน
เมืองจาร์การตาร์
และมันคุง วันที่ 22
ส.ค. – 1 ก.ย. 2556
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตาม
สํานักงานคณะกรรมการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
การอุดมศึกษา
แห่งชาติ
วันที่ 23 ก.ย. 2556
เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ หอดนตรีและการ
กับศูนย์วัฒนธรรมจีนและสมาคมวัฒนธรรม แสดงอโศกมนตรี 2
และเศรษฐกิจไทย-จีน
วันที่ 18 ก.ย. 56
เข้าร่วมรับฟังบรรยายเรื่อง “ระบบประกัน ฝ่ายประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของ
การศึกษา มศว
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN
University Network Quality
Assurance: AUNQA)”
เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลง กองวิเทศสัมพันธ์
มศว วันที่ 19 ส.ค.56
นาม สัญญาความร่วมมือ Professor
Tatsuji Nishihara อธิการบดี Kyushu
Dental University ประเทศญี่ปุ่น
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนว
กองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติในการกลั่นกรองเอกสารการขอ
มศว วันที่ 17 ก.ค.56
ตําแหน่งวิชาการ”

Srinakharinwirot University.

อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
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ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ กับ บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ป
โลจีสติ๊ก จํากัด
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2555-2558
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพกาจัดการศึกษาของประเทศ
ไทยตามนโยบายของรัฐบาล
เข้าร่วมระดมความคิดเห็น เรื่อง การ
พัฒนากรอบและทิศทางการวิจัยทางการ
ศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558)
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย
ทางการศึกษาของรัฐบาล
เข้าร่วมประชุม เรื่อง “Liberal Arts
Experience”

กองบริการการศึกษา
มศว
วันที่ 21 ม.ค. 56

เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหาร ประธาน
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ที่ปรึกษา
อบรมเชิงวิชาการเรื่อง “จริยธรรมการ
วิจัยพื้นฐานและบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์”
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การส่งเสริม
จรรยาบรรณคณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน”
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดบ้านนวัตกรรม
การเรียนรู้ และร่วมชมนิทรรศการ แสดง
ผลงาน
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน สมศ. “รู้เขา รู้เรา”
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
“ประชากรและสังคม 2556” เรื่อง
ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้า
ทายและโอกาส
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและร่วมปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มศว
อบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัย (Intensive English for
SWU Staff 2013)
ประชุมวิชาการเรื่อง “จริยธรรมใน
วิชาชีพ”

วันที่ 14 ม.ค. 2556
ณ โรงแรมอิมพีเรียล
ครีนส์ปาร์ค กทม.

วันที่ 26 ธ.ค. 2556
ณ โรงแรมเซ็ลทารา
แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.
วันที่ 3 ม.ย. 56
ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 3
วันที่ 14-15 ต.ค. 56
ณ โรงแรม
Springfiled@sea
วันที่ 20 ก.ย. 56
ห้องประชุมราชัยวิถี
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วันที่ 28-30 ส.ค. 56
ณ โรงแรม ดี วารี
จอมเทียนบีช
จ.ชลบุรี
วันที่ 15-16 ส.ค. 56
อาคารเรียนรวม มศว
วันที่ 9, 12 ก.ค. 56
มศว
วันที่ 1 ก.ค. 56
โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์

วันที่ 3-6 มิ.ย. 2556
2–31 พ.ค. 2556
กองวิเทศสัมพันธ์
มศว
วันที่ 8 มี.ค. 2556
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
กทม.

Srinakharinwirot University.



อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน



ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556



ประชุมผู้ประสานงานวิเทศสัมพันธ์



เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในการสัมมนา
เรื่อง Professional Exchane Program
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2556
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Human Subject Protection and
GCP Course”
ประชุมเพื่อชี้แจงข้อเสนอ “โครงการศึกษา
และประเมินผลการดําเนินงานกองทุน
คุ้มครองเด็กและค้นหาโครงการต้นแบบ”
เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Professional
Exchange Program
เข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้แทนเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์
ประชุมพิจารณาตัดสิน ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้น ประจําปีการศึกษา 2556
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วัน/เดือน/ปี
สถานที่

วันที่ 21 กุ.พ. 2556
ห้องประชุม 401
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 4
วันที่ 26 ก.พ. 2556
สํานักงานอธิการบดี
วันที่ 7 ธ.ค. 2555
วันที่ 27 มิ.ย. 2556
อาคารบัณฑิตศึกษา มศว

วันที่ 18-19 ธ.ค. 2555
สถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาฯ
วันที่ 18 ก.ย. 2555
กองบริหารกองทุน
วันที่ 7 ธ.ม. 2555

วันที่ 17 พ.ค. 2556
ห้องประชุมสภาฯ
มศว
วันที่ 27 ก.พ. 2556
ศูนย์การประเมินผล
และรับนิสิต
เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การ
วันที่ 29 พ.ย. 2555
พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเตรียม ห้องประชุมสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทาง
ความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ปัญญาและวิจัย
ระดีบชาติและนานาชาติ”
ประชุมเรื่อง มศว กับ Liberal Art ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ธ.ค. 2555
วันที่ 3 เม.ย 2556
กองบริการการศึกษา
เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
วันที่ 27 ก.พ. 2556
สถาบันบัณฑิตพัฒ
ยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยใน
นบริหารศาสตร์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการทาง
วันที่ 2 ก.ย. 2556
เศรษฐกิจ 2 ล้านบาทด้านคมนาคมขนส่ง อาคารวิจัยและ
ของรัฐบาล: ความจําเป็น กับ ความกังวล การศึกษาต่อเนื่องฯ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
วันที่ 15 ก.ค. 2556
สําหรับพิจารณาโครงการวิจัยทําในมนุษย์ และวันที่ 23 ส.ค.56
ครั้งที่ 1/2556 และครั้งที่ 2/2556
ห้องประชุมสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย
เข้าร่วมฟังบรรยายและประชุมเพื่อ
วันที่ 4 ก.ย. 2556
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดตั้งสมาคมฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

Srinakharinwirot University.





อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์



อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง



อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู



Dr.Kanu Priya Mohan



อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิส์ ภ



อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม



อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกลุ

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

ฟังการบรรยายเรื่อง “ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN
University Network Quality
Assurance: AUNQA)”
เข้ารับการสัมภาษณ์/ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
(SWU EQA Pre-assessment audit)
เข้ารับฟังผลการประเมิน
(SWU EQA Pre-assessment audit)





เข้าร่วมโครงการอบรมแนวปฏิบัติการ
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการและการ
วิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง การส่งเสริมจรรยาบรรณ
คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“แนวทางปฏิบัติในการกลั่นกรองเอกสาร
การขอตําแหน่งวิชาการ”
เข้าร่วมพิธีทําบุญเลี้ยงพระ พิธีทําบุญตัก
บาตรและวางพานพุ่มดอกไม้งาน “วันศรี
นครินทรวิโรฒ” 2556
ศึกษาดูงาน Istunbul University ,เพื่อดู
งานหลักสูตรนานาชาติและการบริหาร
งานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และจิตวิทยา
ประยุกต์ และนําเสนอผลงานวิจัย





























โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ภายในสํานักงาน เตรียม พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

วันที่ 13 ก.ย. 2556
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มศว

วันที่ 4-8 ก.พ. 2556
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มศว
วันที่ 7-8 ก.พ. 2556
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มศว
วันที่ 18-19 พ.ย. 56
ศูนย์บริการวิชาการ
มศว
วันที่ 28-30 ส.ค. 56
สถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ มศว
วันที่ 17 ก.ค. 2556
กองการเจ้าหน้าที่
วันที่ 26 เม.ย. 2556
สถาบันวัฒนาธรรม
และศิลปะ มศว
วันที่ 4-12 มี.ค. 2556
ณ Institute of
Social Science,
Psychological
department,
Graduate school of
social science and
Research center
ณ ประเทศตุรกี
วันที่ 1-5 ก.ย. 2556
ณ Kyoto University
ประเทศญี่ปุ่น

บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 15 คน จาก 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว








ชื่อเรื่อง
การเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/
กรรมการวิชาการ/วิทยากร/
อาจารย์พิเศษ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตํารา เรื่อง
พฤติกรรมการรับแกกันของนักเรียน
เป็นวิทยากรเสวนาวิชาการแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง การวิจัยปบบ
ผสมผสานวิธีการกับการศึกษาพิเศษ: จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต

วันที่ 1 เม.ย. 2556
ม.สงขลานครินทร์
วันที่ 10 พ.ค. 2556
สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ

เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นางสาววิไลพร พุทธวงศ์
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“หลักการออกแบบแผนการวิจัย”





เป็นวิทยากรในโครงการผึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจําปี 56”
เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ





เป็นวิทยากรในโครงการ “อบรมสัมมนาแนว
ทางการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”



กรรมการประสานแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มศว
เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนว
ทางการจัดทํา มคอ. 3-7 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ





อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิส์ ภ

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกลุ

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

การเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/กรรมการวิชาการ/วิทยากร/อาจารย์พิเศษ





เป็นวิทยากรในโครงการอบรม เชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
รุ่นใหม่ เพื่อพัฒนานักวิจัยให้ได้นักวิจัยที่มี
คุณภาพสามารถผลิตผลงานวิจัยที่ดี และนํา
ผลงานวิจัยไปเขียนรายงานหรือบทความ
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ”
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Srinakharinwirot University.

มกราคม 2556
คณะศิปศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
วันที่ 2 ก.ย. 2556
ณ หาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 24 ส.ค. 2556
ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
วันที่ 29-30 ส.ค. 56
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 9-10 ก.ย. 56
สมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลสภากาชาด
ไทย (สพส.)
วันที่ 16 ส.ค. 2556
ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติ โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว
จ.เชียงใหม่
สํานักคอมพิวเตอร์
มศว
วันที่ 20-21 พ.ค 56
มหาวิทยาลัย
นครพนม
หน่วยวิชาการและวิจัย
มศว
วันที่ 17 พ.ค. 56
วันที่ 13-15 มิ.ย. 56

วันที่ 30-31 ก.ค. 56
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
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อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิส์ ภ

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกลุ

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ชื่อเรื่อง
การเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/
กรรมการวิชาการ/วิทยากร/
อาจารย์พิเศษ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา SCE 751
วันที่ 8 ก.ค. 2556
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
Seminar in Science Education
มศว
Research
เป็นวิทยากรภายใต้โครงการขับขี่ปลอดภัยฯ 10-15, 26-28 มิ.ย. 56
14-19 ก.ค. 2556
สํานักงานคณะกรรม
การการวิจัยแห่งชาติ
เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
19-20 มีนาคม 2556
หลักสูตรการวิจัยชุมชนด้านครอบครัว
เป็นวิทยากรสําหรับการประชุมเชิง
วันที่ 20-21 ธ.ค. 56
ปฏิบัติการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ณ โรงแรมริชมอนด์
จ.นนทบุรี
หัวข้อ “การขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มี
สํานักงาน ก.พ.
ผลสัมฤทธิ์สูงอย่างมีประสิทธิภาพ”
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญโครงการ
เดือนธันวาคม 2555
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกําลังคน
สํานักงาน ก.พ.
คุณภาพเพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ
วันที่ 30-31 ก.ค. 56
มหาวิทยาลัย
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
รามคําแหง
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”
เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง หลักศุตรของ
วันที่ 17 ก.ค. 56
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสัมศาสตร์ เพื่อระดมความคิดเห็น
มศว
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง
หลักสูตรเดิมและการจัดทําหลักสูตรใหม่ให้มี
มาตรฐานระดับสากล มีความทันสมัยและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
เป็นอาจารย์พิเศษสาขาวิชากาบภาพบําบัด
วันที่ 3- 8 ก.ค. 56
วันที่ 26 ก.ย. 2556
คณะสหเวชศาสตร์ รายวิชา กบ 503
คณะสหเวช มศว
เครื่องมือการวิจัยด้านสุขภาพ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการ
วันที่ 4-6 ก.พ. 56
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การกําหนด มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ประเด็นปัญหาการวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ”
เป็นอาจารย์สอนรายวิชา วกจ 812
ภาคเรียนที่ 2/2555
สาขาวิชากการ
ประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มศว
เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา เทคนิคการ
ปีการศึกษา 2555
วันที่ 16 พ.ย. 55 –
วิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ 18 ม.ค. 56
ม.เกษตรศาสตร์
เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ
วันที่ 29 พ.ย. 55
ในหัวข้อ “Factor Analysis and Path
สถาบันบัณฑิตพัฒ
Analysis”
นบริหารศาสตร์
เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “การหา วันที่ 24 ธ.ค. 55
ม.เกษตรศาสตร์
คุณภาพเครื่องมือโดยใช้โปรแกรม SPSS”

Srinakharinwirot University.
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อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิส์ ภ

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกลุ

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ชื่อเรื่อง
การเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/
กรรมการวิชาการ/วิทยากร/
อาจารย์พิเศษ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ Research
Zone ในหัวข้อเรื่อง
1. สถิติพรรณาสําหรับการวิจัย
2. สถิติอนุมานสําหรับการวิจัย
เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร
1.) ภาวะผู้นํา
2.) พลัง...ทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน
แบบ 360 องศา
3.)เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่
มีประสิทธิภาพ
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการรวบรวม
ข้อมูล การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์
การสังเกต และจริยธรรมในการวิจัย
เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ Research
Zone ในหัวข้อเรื่อง
1) MANOVA & Canono\ical Correlation
2) Factor Analysis
เป็นอาจารย์พิเศษสอน วิชา สมปศ. 635
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพขั้น
สูง หัวข้อเรื่อง ทฤษฎีฐานราก
เป็นผู้ทรงคุณวุฒ/ิ วิทยากรบรรยายเรื่อง
“นักวิจัยมือใหม่กับระเบียบวิธีการทางสถิติ”
เป็นอาจารย์พิเศษเพื่อบรรยายเรื่อง
หลักการ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
LISREL
เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ Research
Zone ในหัวข้อเรื่อง
1)การวิเคราะห์ความแปรปรวน (MANOVA,
MANCOVA)
2) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Model: SEM)
เป็นวิทยากรกิจกรรม Twilight Program ใน
งาน มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 ใน
หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์พหุระดับด้วย
โปรแกรม SPSS (Multilevel Analysis
with SPSS)
เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “การหา
คุณภาพเครื่องมือโดยใช้โปรแกรม SPSS”
เป็นวิทยากรใน Session อภิปราย เรื่อง
“นักจิตวิทยาก้าวหน้า พัฒนาความรู้ สู่มือ
อาชีพ”
เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม
นักจิตวิทยาคลินิกไทย

วันที่ 20 ธ.ค. 55
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ
เดือน ก.พ.-มิ.ย 56
บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์
แคปปิตอล จํากัด
(มหาชน)และบริษัท
ท็อปไลน์ ลิฟวิ่ง
จํากัด
วันที่ 4 ก.พ. 56
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วันที่ 1 มี.ค. 56
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ
วันที่ 14 ก.พ. 56
มหาวิทยาลัยมหิดล

Srinakharinwirot University.

วันที่ 13 มี.ค. 56
วันที่ 21 เม.ย. 56

วันที่ 28 มิ.ย. 56
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ

วันที่ 24 ส.ค. 56
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ
วันที่ 9 ส.ค. 56
ม.เกษตรศาสตร์
วันที่ 14 พ.ย. 55
ม.ขอนแก่น
ประจําปี 2556-2557
สมาคมจิตวิทยา
คลินิกไทย
ม.ขอนแก่น

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
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สรุศักดิ์ ไวยเนตร

วิจิตร อักษรชู

บุญลือ เชื้อสุข

ประสาร กรีหิรัญ

วริน สว่าง

พิจิตรา ธรรมสถิตย์

วาสนา วงษ์เพชร

จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

กรรณิการ์ ศรีเกตุ

ศิรินันท์ แสงสิงห์

กรรณิกา ทัศนสุวรรณ

อัจฉรา วัฒนรัตน์

นางอุษา ศรีจินดารัตน์

นางวนิดา ธรรมเกษร

นางสุพรรณา หนูรักษ์

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอื่นๆ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

อบรม หลักสูตร “การบริหารงาน
อุดมศึกษาระดับสูง” สําหรับผู้บริหาร
ระดับสูงสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 6
อบรม เรื่อง “ระบบบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัย”
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ
ใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 ครั้งที่ 4/2556
อบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 14
ประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายวิเทศ
สัมพันธ์ ครั้งที่ 3
เข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการทุนฟุล
ไบรท์
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางทางการ
ดําเนินงานลดอัตรายจากการใช้สารเสพ
ติด
เข้าร่วมประชุมวิชาการะดับนานาชาติ
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน”
สัมมนา เรื่อง “ระบบการยื่นขอทุนวิจัย
จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ” (One Stop
Service for Nation Research
Management System)
เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการวิจัยชุมชนด้านครอบครัว
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางทางการ
ดําเนินงานลดอัตรายจากการใช้สารเสพ
ติด
ฝึกอบรมการใช้ระบบประกาศข่าวจัดซื้อ
จัดจ้างของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการ
ในรูปแบบ Lean กรณีศึกษา “Lean
Management in MSMC”
ฟังการบรรยายเรื่อง “ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN
University Network Quality
Assurance: AUNQA)”

1 มี.ค – 26 เม.ย. 56
โรงแรมอมารี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ 24 ก.ค. 2556
กองการเจ้าหน้าที่ มศว
วันที่ 24 ก.ค. 2556
กองแผนงาน มศว
วันที่ 31 ก.ค. 2556
สํานักคอมพิวเตอร์ มศว
วันที่ 24 ต.ค. 2556
กองวิเทศสัมพันธ์ มศว
วันที่ 18 ธ.ค. 2556
กองวิเทศสัมพันธ์ มศว
วันที่ 30 ก.ค. 2556
สํานักงาน ปปส.
วันที่ 22 มี.ค. 2556
ณ ศูนย์ประชุม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 14 พ.ย. 2556
คอบช. เครือข่ายของ
องค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ
19-20 มีนาคม 2556
วันที่ 30 ก.ค. 56
สํานักงาน ปปส.
วันที่ 9 ต.ค. 2556
กองคลัง มศว
วันที่ 19 ก.ย. 2556
กองแผนงาน มศว
วันที่ 13 ก.ย. 2556
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มศว

Srinakharinwirot University.
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ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอื่นๆ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เข้าร่วมอบรมโครงการผู้ปฏิบัติงานสาร
บรรณ และงานการประชุม ครั้งที่ 3
“ร่าง เขียน เกษียณ เสนอหนังสือ
ราชการ รายงานการประชุมอย่างไรให้
ถูกต้อง”
สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ในมุมมองของ สมศ สกอ. และ
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา”
เข้ารับการสัมภาษณ์/ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
(SWU EQA Pre-assessment audit)

วันที่ 15-16 ส.ค. 2556
กองกลาง มศว

วันที่ 17 มิ.ย. 2556
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มศว

วันที่ 4-8 ก.พ. 2556
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มศว
เข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ 7-8 ก.พ. 2556
(SWU EQA Pre-assessment audit) ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มศว
เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การปรับปรุง
วันที่ 11 ก.พ. 2556
ฝ่ายประกันคุณภาพ
SAR ตามจ้อเสนอแนะจากการซ้อม
การศึกษา มศว
ประเมินฯ”
ฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหาร
วันที่ 23 เม.ย. 2556
สํานักสิริพัฒนา สถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์สําหรับหัวหน้างาน”
บัณฑิตพัฒนบริหาร
รุ่นที่ 12
ศาสตร์
โครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนา
วันที่ 29 พฤศจิกายน
คุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเตรียมความ 2555 ห้องประชุมสภา
พร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
สถาบันยุทธศาสตร์ทาง
และนานาชาติ”
ปัญญาและวิจัย มศว
ฟังประชุมชี้แจง “หลักเกณฑ์ และแนว วันที่ 28 ก.พ. 2556
ปฏิบัติระบบการทําสัญญาจ้างพนักงาน กองการเจ้าหน้าที่ มศว
มหาวิทยาลัย”
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ วันที่ 25 ก.ย. 2556
ใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ
กองแผนงาน มศว
พ.ศ. 2556
เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน วันที่ 14 ส.ค. 2556
ศูนย์บริการวิชาการแก่
ครั้งที่ 7/2556
ชุมชน มศว
ประชุมอบรมหลักสูตร SWU-MDP
วันที่ 30 พ.ค. 2556
ศูนย์บริการวิชาการแก่
Srinakharinwirot Universityชุมชน
Management Development
มศว
Program
เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง
วันที่ 15-16 มี.ค. 2556
“สรุปผลการดําเนินงานสภาคณาจารย์ งานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มศว
และข้าราชการ ชุดปัจจุบัน”
เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การ
วันที่ 29 พ.ย. 2555
สถาบันยุทธศาสตร์ฯ
พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน มศว
ระดับชาติและนานาชาติ”





สรุศักดิ์ ไวยเนตร

วิจิตร อักษรชู

บุญลือ เชื้อสุข

ประสาร กรีหิรัญ

วริน สว่าง

พิจิตรา ธรรมสถิตย์







วาสนา วงษ์เพชร

จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

กรรณิการ์ ศรีเกตุ

ศิรินันท์ แสงสิงห์

กรรณิกา ทัศนสุวรรณ

อัจฉรา วัฒนรัตน์

นางอุษา ศรีจินดารัตน์

นางวนิดา ธรรมเกษร

นางสุพรรณา หนูรักษ์
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จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

กรรณิการ์ ศรีเกตุ

ศิรินันท์ แสงสิงห์

กรรณิกา ทัศนสุวรรณ

อัจฉรา วัฒนรัตน์

นางอุษา ศรีจินดารัตน์
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ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอื่นๆ



ประชุมปฎิบัติการ เรื่อง การผลิตผล
งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การจัดทําแผนปฏิบัติการ
การเขียนโครงการ และการเชื่อมโยงสู่
แผนกลยุทธ์องค์กร”
การฝึกอบรม หลักสูตร “การอบรมเชิง
ปฏิบัติการกระบวนการวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐ”
รุ่นที่ 4
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“นโยบายและทิศทางงานวิจัยที่เผยแพร่
สู่สังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์”







เข้าประชุมเพื่อรับทราบกําหนดการ
ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ประจําปี 2556 ไตรมาสที่ 3-4 (รอบ 12
เดือน)
เข้าร่วมพิธีทําบุญเลี้ยงพระ พิธีทําบุญ
ตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้งาน
“วันศรีนครินทรวิโรฒ” 2556
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทําโครงการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Stategy)
อบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อความ
พร้อมสู่อาเซียน ประจําปี 2556
ประชุม เรื่อง การนําไฟล์ข้อมูล มคอ.
5,6 ขึ้นเว๊ปไซต์ของสถาบันฯ

















เข้าอบรมโครงการ SWU Google
Guides for swu GAFF
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง การส่งเสริมจรรยาบรรณ
คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ และ
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
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วัน/เดือน/ปี
สถานที่

วันที่ 25-26 มี.ค. 56
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
วิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่องสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี กองการ
เจ้าหน้าที่
วันที่14-15 ก.พ. 56
โรงแรม เค. พาเลซ ถนน
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
วันที่ 9-10 พ.ค. 56
สถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย
วันที่ 19-21 มิ.ย. 56
โรงแรม กรีนเนอรี่ รี
สอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา
วันที่ 22 ส.ค. 2556
กองแผนงาน มศว

วันที่ 26 เม.ย. 2556
สถาบันวัฒนาธรรมและ
ศิลปะ มศว
วันที่ 26-27 ส.ค. 2556
กองแผนงาน มศว
วันที่ 1-31 พ.ค. 2556
กองวิเทศสัมพันธ์ มศว
วันที่ 31 ก.ค. 2556
กองบริการการศึกษา
มศว
วันที่ 27 พ.ค. 2556
สํานักคอมพิวเตอร์ มศว
วันที่ 28-30 ส.ค.
2556
สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ มศว

Srinakharinwirot University.
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วิจิตร อักษรชู

บุญลือ เชื้อสุข

ประสาร กรีหิรัญ

วริน สว่าง

พิจิตรา ธรรมสถิตย์

วาสนา วงษ์เพชร

จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

กรรณิการ์ ศรีเกตุ

ศิรินันท์ แสงสิงห์

กรรณิกา ทัศนสุวรรณ

อัจฉรา วัฒนรัตน์

นางอุษา ศรีจินดารัตน์

นางวนิดา ธรรมเกษร

นางสุพรรณา หนูรักษ์
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ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอื่นๆ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เป็นผู้เชี่ยวชาญและร่วมประชุมระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ
บทเรียนสําหรับการฝึกอบรมแบบ
e-Training
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“แนวทางปฏิบัติในการกลั่นกรอง
เอกสารการขอตําแหน่งวิชาการ”
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินจาก สมศ. “รู้เขา รู้เรา”

วันที่ 16-17 ส.ค. 2556
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการจัดทําแผนสร้าง
เครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ระหว่างหน่วยงาน
เข้าร่วมอบรมนักวิชาการศึกษาผู้
ประสานงานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาฯ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะความ
สามารถในการติดต่อสื่อสาร ระยะแรก
(Summer Workshop foe the BSRI
Staff “Developing friendship with
English”) By Dr. Kanu Priya Mohan
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ภายในสํานักงาน เตรียม พร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

วันที่ 17 ก.ค. 2556
กองการเจ้าหน้าที่
วันที่ 5 ก.ค. 2556
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มศว
วันที่ 12 มิ.ย. 2556
สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ มศว
วันที่ 24 ก.ค. 2556
บัณฑิตวิทยาลัย มศว
วันที่ 20-23 พ.ค. 2556
สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

วันที่ 1-5 ก.ย. 2556
ณ Kyoto University
ประเทศญี่ปุ่น

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม/ศึกษาดูงาน และอืน่ ๆ จํานวน 14 คน จากทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30
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บทความตีพมิ พ์ของคณาจารย์
ลําดับ
ผลงาน
1
บทความวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรทําและสิง่ ที่ไม่ควรทํา
ในการเขียนเค้าโครงปริญญานิพนธ์ทางพฤติกรรม
ศาสตร์
2
การพัฒนาระบบมาตรฐานกระบวนการจัดฝึกอบรม
ข้าราชการไทยก่อนปฏิบัติราชการ
3
The Causal Relationship Model of Life Skills
and Risk Behavior of Undergraduate
Students in Thailand
4
Effects of the comprehensive cardiac rehabilitation
program on psychological factors and quality of
life among coronary heart disease patients.
5
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยชุดเครื่องมือ
ทางอินเทอร์เนต
6

7

8

The Effects of Behavioral Modification Based on
Client Center Program to Health Behaviors
among Obese University Students.
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างทักษะชีวิตและ
พฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต/นักศึกษา
คุณลักษณะทางจิตและสถานการณ์ทางการเรียนที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิจยั เป็นฐาน
ของบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วารสาร
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 19
ฉบับที่ 1 มกราคม 2556

เจ้าของบทความ
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 19
ฉบับที่2 กรกฎาคม 2556
Asian Social Science
Vol. 9 No. 1 P. 1-7

รศ.ดร.อังศินันทร์ อินทรกําแหง

Glob J Health Sci. 2012
Dec24;5(2): 145-52. (PublMed)

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 12
ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2556
Global journal of health
science Volume 6, No. 1: 2014
October 8, 2013 (Pages 33-42)
ในวารสาร Asian Socail Science
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้าที่1-7 เดือน
มกราคม 56
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
มกราคม 2556
หน้า 254-266

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

อ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

การขอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีคณาจารย์ที่ดําเนินการขอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 2 ท่าน
และกําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการ ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกลุ
2. อาจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
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การประกันคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษา 2555 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการและพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ การพั ฒ นางานด้ า นต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ พั น ธกิ จ และ
เป้าหมายของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รองศาสตราจารย์.ดร.วัลภา สบายยิ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา
นางสาวสุประวีณ์ บวรวิศวยศ
นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ประสานงาน

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 18-19 เมษายน 2556 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกา (สกอ.) ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ
สกอ. พบว่า ในภาพรวมของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 4.69 ซึ่งจัดอยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพดีมาก โดยมีจํานวน 7 องค์ประกอบ (2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8) อยู่ในระดับดีมาก และ
จํานวน 2 องค์ประกอบ (1 และ 9) อยู่ในระดับดี
ผลการประเมิน 11 ตัวบ่งชี้ตามรายตัวบ่งชี้ของ สมศ. พบว่า ในภาพรวมของสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์มีอยู่ในระดับ 4.40 (10 ตัวบ่งชี้) ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี และผลการประเมิน 17 ตัว
บ่งชี้อยู่ในระดับ 4.37 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี
ตามรายองค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ข อง สกอ. สมศ. และ ตั ว บ่ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม พบว่ า ใน
ภาพรวมของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.57 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี
มาก โดยมีจํานวน 6 องค์ประกอบ (2, 3, 4, 5, 7 และ 8) อยู่ในระดับดีมาก จํานวน 4 องค์ประกอบ (1,
6, 9 และ 10) อยู่ในระดับดี

Behavioral Science Research Institute,

55

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

กิจกรรมเด่นในรอบปี 2556
ได้รับโล่เกียรติคุณแก่ผทู้ ําคุณประโยชน์แก่โรงพยาบาลตํารวจ
ชื่ออาจารย์ที่ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินนั ท์ อินทรกําแหง
(Mrs.Ungsinun Intarakamhang)
หน่วยงานทีใ่ ห้รางวัล โรงพยาบาลตํารวจ
ให้ไว้ ณ วันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2556

รางวัลผลงานด้านการวิจยั และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจําปี 2556
ประเภท วิทยานิพนธ์ ระดับชมเชย
ผลงานที่ได้รางวัล เรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุด้านสถานการณ์ทางสังคม และการมีภูมิคุ้มกันทางจิตที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่
เข้ าร่ วมและไม่ เข้ าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการใช้ อิ นเทอร์ เนตอย่ างสร้ างสรรค์ และปลอดภั ย
(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)
โดย นางสาววันวิสา สรีระศาสตร์
นิสิตปริญญาโท นิสิตระดับปริญญาโทในสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ รุ่น 6
ได้รับรางวัลจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Oddice of National Research Council of Thailand)
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

รางวัล AWARD FOR EXCELLENCE IN DEVELOPMENT ADMINISTRATION THESIS
ประจําปี 2556 สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลงานที่ได้รางวัล เรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (The Psycho-social Correlates of Academic and Virtue Oriented Behaviors of
Undergraduate students)
โดย นายวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์
นิสิตปริญญาโท นิสิตระดับปริญญาโทในสาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ รุ่น 7
ได้รับรางวัลจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
ให้ไว้ ณ 6 กันยายน 2556
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คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปี 2556
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ปรึกษา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา

รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่

คณะผู้จัดทํา
บุคลากรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รวบรวม/เรียบเรียงโดย
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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