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สารผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีภารกิจในการผลิตมหาบัณฑิต ผลิตผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม สืบสานและบูรณาการศิลปวัฒนธรรม บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อให้มีกลไกใน
การกํากับและติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงมีการจัดทํารายงานประจําปีฉบับนี้ เพื่อประโยชน์แก่
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของสถาบันฯ
สถาบันฯ ขอขอบพระคุณคณะทํางานฝ่ายแผนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรทุกคนที่สละเวลา และช่วย
ให้สถาบันฯ ได้ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงตลอดมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
..........................
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บทนํา
ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบั นวิ จั ยพฤติ กรรมศาสตร์ เดิ มใช้ ชื่ อว่ า “สถาบั นระหว่ างชาติ
สําหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก” (International Institute for Child Study) ตั้งขึ้น
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และองค์ ก ารศึ ก ษา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่ อ เดื อ น
สิงหาคม พ.ศ. 2498 โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญ 3 ประการ คือ
1) ทําการวิจัยเปรียบเทียบในเรื่องพัฒนาการเด็ก 2) ฝึกอบรมนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศให้สามารถทํา
การวิ จั ยได้ รวมทั้ งให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องของเด็ ก และ 3) เผยแพร่ ผลงานการวิ จั ยเพื่ อปรั บปรุ ง
การศึกษา และการอบรมเลี้ยงดูท้งั ที่บ้านและที่โรงเรียน
ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2506 สถาบันฯ ได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นหน่วยงานของรัฐบาล สังกัดกรมการ
ฝึกหัดครู โดยสถาบันนี้ต้ังอยู่ในบริเวณวิทยาลัยวิชาการศึกษา และสถาบันฯ ได้ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยวิชา
การศึกษาจัดทําหลักสูตรมหาบัณฑิตทางสาขาจิตวิทยา ในปี พ.ศ. 2517 สถาบันฯ ได้โอนมาขึ้นตรงต่อวิทยาลัย
วิชาการศึกษา และเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เปลี่ยนฐานะเป็น มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 สถาบันฯ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์” มี
ฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการวิจัยและการสอน ตลอดจนการฝึกอบรม
งานสําคัญของสถาบันฯ ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2517 มุ่งเน้นการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งอาศัย
แนวคิดทฤษฎีจากหลายสาขา เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษา มาช่วยทําให้เข้าใจอธิบาย และทํานาย
พฤติกรรมของบุคคลได้ และขยายวงกว้างทางการศึกษาไปยังบุคคลทุกวัยเพื่อผลจากการวิจัยดังกล่าวนั้น
สามารถนําไปพัฒนาบุคคลและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และฝึกอบรมทั้งทางพฤติกรรม
ศาสตร์และวิธีการวิจัย
ในปี พ.ศ. 2527 สถาบันฯ เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญา
เอกในสาขาเดียวกัน โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ใช้หลักสูตรได้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2536
และเปิ ดรับนิ สิ ตในหลั กสู ตรต่ อเนื่ องตั้ งแต่ ปี การศึ กษา 2537 นอกจากนั้ นได้ เปิ ดสอนหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาเดียวกันในปีการศึกษา 2542
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544) งานวิจัยของสถาบันฯ กําหนด
ประเด็นวิจัยที่สําคัญๆ ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมครอบครัว ด้านพฤติกรรมการทํางาน และพฤติ กรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2544 สถาบันฯ เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ (แบบเน้นวิจัย) โดยรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทยของ
ทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในปี พ.ศ. 2545
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ปี พ.ศ. 2556 สถาบันฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ ภาค
วิชาการ ให้คําปรึกษาและแนะแนวการศึ กษา คณศึกษาศาสตร์ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
พัฒนาและสร้างหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เปิดรับนิสิตรุ่นแรกปี
การศึกษา 2556
ปรัชญา (Philosophy)
“พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นําสู่คุณภาพชีวิต”
ปณิธาน (Pledge)
“มุ่งทําวิจัย และผลิตบัณฑิต นําสู่คุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรชั้นนําแห่งการวิจัย และการเรียนรู้ของพฤติกรรมศาสตร์ในระดับสากล”
พันธกิจ (Mission)
1. ด้านการวิจัย: ผลิตผลงานวิจัย และรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อหน่วยงานและ
ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ส่วู งวิชาการระดับชาติ และสากล
2. ด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน: ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมด้าน
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
3. ด้านบริการวิชาการ: ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: สืบสานและบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่การจัดการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ
5. ด้านการบริหาร: บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
6. ด้านการส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย: ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้เพิ่มพูนศักยภาพด้านการวิจัยและด้านการเรียน การสอน
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ ประยุกต์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ
3. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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โครงสร้างองค์กร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีผู้อํานวยการสถาบันฯ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหาร
ประกอบด้วย
1. รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง
4. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
5. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
6. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนิสิต

การแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

สํานักงานผู้อํานวยการ

คณะกรรมการประจําสถาบัน ฯ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

การแบ่งส่วนราชการสํานักงานผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สํานักงานผู้อํานวยการ

งานบริหารและธุรการ
- หน่วยสารบรรณและ
ประชาสัมพันธ์
- หน่วยการเจ้าหน้าที่

งานคลังและพัสดุ
- หน่วยการเงินและบัญชี
- หน่วยงบประมาณ
- หน่วยพัสดุ

งานนโยบายและแผน
- หน่วยแผนงานและ
โครงการ
- หน่วยวางแผนบุคลากร

งานบริการการศึกษา
- หน่วยสนับสนุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
- หน่วยสนับสนุนงานกิจกรรม

งานบริหารระบบคุณภาพ
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

-หน่วยปฏิบัติการและบริการ

- หน่วยบริหารความเสี่ยง

-หน่วยพัฒนาระบบ

- หน่วย ก.พ.ร.

นิสิต

- หน่วยเอกสารการพิมพ์

- หน่วยห้องสมุด

- หน่วยอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ
- หน่วยสวัสดิการ

Behavioral Science Research Institute
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-สกุล

ดํารงตําแหน่ง (พ.ศ.)

หมายเหตุ

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

2497
2498 – 2502
2503 – 2506

สถาบันระหว่างชาติสําหรับ
การค้นคว้าเรือ่ งเด็ก
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
UNESCO

4. ศาสตราจารย์ ดร.ละม้ายมาศ ศรทัตต์

2507 – 2512

ผู้อํานวยการไทยคนแรก
ของสถาบันระหว่างชาติ
สําหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก

5.
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
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดํารงตําแหน่ง ณ เดือนกรกฎาคม
2555
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เริม่ รับตําแหน่ง ณ เดือนกรกฎาคม 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่

อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร

รองผู้อํานวยการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

นางสุพรรณา หนูรักษ์

นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ

ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ

รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

(ถึงแก่กรรม 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

(ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

Behavioral Science Research Institute
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

ผศ.ประทีป จินงี่

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

นางสุพรรณา หนูรักษ์

นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ

ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

(ถึงแก่กรรม 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

(ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

Behavioral Science Research Institute
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
1. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต

2. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน

3. ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน

บุคลากบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
บุคลากรสายวิชาการ

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ประทีป จินงี่

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกลุ

รศ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
อาจารย์ใหม่ บรรจุ 1 พ.ค. 2557

Behavioral Science Research Institute
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

นางสุพรรณา หนูรักษ์
ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(ถึงแก่กรรม 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ชํานาญการ)
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์
นักวิจัย (ชํานาญการ)

นางวนิดา ธรรมเกษร

นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชํานาญการ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชํานาญการ)
(เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2557)

น.ส. จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

น.ส.ศิรินันท์ แสงสิงห์

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ปฏิบตั ิงานบริหาร

ผู้ปฏิบตั ิงานบริหาร

น.ส.วาสนา วงษ์เพชร

น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการศึกษา

นางวริน สว่าง

นายประสาร กรีหิรัญ

นายบุญลือ เชื้อสุข

นายวิจิตร อักษรชู

นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร

พนักงานบริการเอกสารทัว่ ไป

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานพิมพ์

พนักงานขับรถยนต์

Behavioral Science Research Institute
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

บุคลากรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ข้าราชการสายวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่
4. อาจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
5. อาจารย์ ดร.สุภาพร ธนะชานันท์
6. อาจารย์ ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์
ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ
1. นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์
2. นางวนิดา ธรรมเกษร
3. นางสุพรรณา หนูรักษ์

7. นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์
8. นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ

Ph.D. (Educational Research and Computer Science)
Ph.D. (Psychology)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
D.P.A. (Public Administration)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
นักวิจัย (ชํานาญการ)
วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชํานาญการ)
ศศ.ม. (บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์)
ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(ถึงแก่กรรม 5 พฤษภาคม 2557)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชํานาญการ)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา – การตลาด)
นักวิชาการพัสดุ (ชํานาญการ)
บธ.บ. (การบริหารงานทั่วไป)

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
2. อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
3. อาจารย์ ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
4. อาจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
5. อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
6. อาจารย์ ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
7. Dr. Kanu Priya Mohan
8. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
9. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
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ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยกสรศึกษา)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
ปร.ด. (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต)

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
1. นางสาวศิรินันท์ แสงสิงห์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (การเงินและบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (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
กรีหิรญ
ั
เชื้อสุข
ไวยเนตร

พนักงานพิมพ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรสายวิชาการ (แยกตามสถานภาพ)

พนักงาน
จํานวน 9 คน (60%)

ข้าราชการ

พนักงาน

บุคลากรสายวิชาการ (แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ)

บุคลากรสายวิชาการ (แยกตามวุฒิการศึกษา)
ปริญญาโท
จํานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.33

ปริญญาเอก จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67

ข้าราชการ
จํานวน 6 คน 40%

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.67

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

Behavioral Science Research Institute
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จํานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 20

อาจารย์

อาจารย์
จํานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (แยกตามวุฒิการศึกษา)

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (แยกตามสถานภาพ)
ลูกจ้าง
จํานวน 5 คน

ข้าราชการ 5 คน
คิดเป็นร้อยละ33.33

คิดเป็นร้อยละ 33.33

ปริญญาโท
จํานวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.67

ข้าราชการ
พนักงาน
ลูกจ้าง

พนักงาน
จํานวน 5 คน

ต่ํากว่าปริญญาตรี
จํานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.67

ปริญญาตรี
จํานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.67

คิดเป็นร้อยละ 33.33
ต่ํากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557
หมวดรายจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน

งบประมาณแผ่นดิน
7,605,600
185,700
-

งบประมาณเงินรายได้
2,121,182
350,000
350,000
1,615,720

รวม
7,605,600
2,306,882
350,000
350,000
1,615,720

งบรายจ่ายอื่น

-

1,461,518

1,461,518

ร้อยละ
54.38
16.50
2.50
2.50
11.55
10.45

งบกลาง (เงินนอกงบประมาณ)

-

295,180

295,180

2.12

รวม

185,700

5,903,600

13984,900

100

งบประมาณรายจ่ ายประจําปี 2557
8,000,000

7,605,600

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000

2,306,882
1,615,720

2,000,000
1,000,000

350,000

350,000

0

1,461,518
295,180

0
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Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

เปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557
งบประมาณ ปี 2556

แหล่งเงินทุน

งบประมาณ ปี 2557

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

งบประมาณแผ่นดิน

-

-

-

-

งบประมาณเงินรายได้สถาบันฯ

300,000

3.62

417,130

2.67

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

894,000

10.78

648,000

4.15

งบประมาณบัณฑิต

60,000

0.72

-

-

แหล่งทุนภายนอก

7,040,000

84.88

14,558,575

93.18

รวม

8,294,000

100

15,623,705

100.00

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย ประจําปี 2556 - 2557
18,000,000

14,558,575

15,623,705

15,000,000
12,000,000
7,040,000

9,000,000

8,294,000

2557

6,000,000
3,000,000

2556

300,000

417,130

894,000

648,000

60,000

0

0
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Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ผลการดําเนินงานตามภารกิจ
ของ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

งานวิจัย

โครงการจัดจ้างและ
วิเคราะห์สภาพปัญหา
จากการใช้บริการ
โทรคมนาคมของ
ผู้บริโภคในปี 2556
โครงการพัฒนาหลักสูตร
และจัดฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับอาเซียนของ
บุคลากรภาครัฐในส่วน
ภูมิภาค
พัฒนารูปแบบและกลไก
ของชุมชนเพื่อการดูแล
และป้องกันปัญหาโรค
ซึมเศร้าและโรควิตก
กังวลในผู้สูงอายุ



นางสาวอุษา ศรีจนิ ดารัตน์

อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง



จํานวนเงินสนับสนุน
(บาท)

ภายใน



ภายนอก
890,100

ระยะเวลา

4 ธ.ค. 56 –
4 มิ.ย. 57
สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมห่งชาติ



12,168,475

28 ก.พ 255726 ต.ค. 2557
สํานักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน







1,500,000 16 ส.ค. 255616 ก.พ.2558
(ต่อเนื่องจาก
2556)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทยฯ



เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประมวลผลความรอบรูด้ ้าน
สุขภาพ (ความฉลาดทาง
สุขภาพ) ของประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง
เก็บรวมรวมข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ
โครงการรายงานสถาย
การณ์ปัญหาความ
ขัดแย้งของสังคมไทย
ปี 2556-2557

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

โครงการวิจัย
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบั น วิ จั ยพฤติ ก รรมศาสตร์ ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การทํ าวิ จั ยของ
คณาจารย์ และบุ ค ลากร จากแหล่ ง ทุ น ภายในและภายนอก จํ า นวน 12 โครงการ วงเงิ น งบประมาณ
17,923,505 บาท (สิบเจ็ดร้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน) ดังนี้

1,999,800

ก.พ.-มิ.ย.
2557
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
กระทรวง
สาธารณสุข



300,000

ก.พ.-มิ.ย. 57
กระทรวง
สาธารณสุข



500,000



การศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ปัจจัยทางจิตสังคมที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การบริโภคอย่างพอเพียง
ของนักศึกษาในประเทศ
ไทย และมาเลเซีย
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200,000

Srinakharinwirot University.

7 พ.ค. 255714 ม.ค. 2558

ก.พ. 2557ม.ค. 2558
เงินรายได้
สถาบันฯ

นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์

นางสาววาสนา วงษ์เพชร

อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan



บทบาทของผู้นําชุมชนและ
กระบวนการในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิน่ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน:
กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน
ตําบลเกาะหวาย จังหวัด
นครนายก
Behavioral Science
Research: An
Evaluation of the
Historical roots,
Evolution and Future
Development in
Thailand

จํานวนเงินสนับสนุน
(บาท)

ภายใน
100,000

ระยะเวลา

ภายนอก
ก.พ. 2557ม.ค. 2558
งบประมาณจาก
เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการวิจัย
ส่วนสะสมของ
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์



51,450

ก.พ. 2557ม.ค. 2558
งบประมาณจาก
เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการวิจัย
ส่วนสะสมของ
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์



การสังเคราะห์งานวิจัย
ในวารสาร International
Jornal of behavioral
science (IJBS)
พฤติกรรมการสืบสาน
วัฒนธรรมของเยาวชน
ไทยและแนวทางใน
อนาคต

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2557













ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารหลักสูตร

Total
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200,000

ม.ค 2557 –
ธ.ค. 2557
เงินรายได้
มหาวิทยาลัยฯ

200,000

ม.ค 2557 –
ธ.ค. 2557
เงินรายได้
มหาวิทยาลัยฯ

65,680

ก.พ. 2557ม.ค. 2558
เงินรายได้
สถาบันฯ

817,130

16,858,375

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

งานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ 2557
ลําดับ
โครงการ
1
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสํารวจและวิจัยความตระหนักรู้ใน
สิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

2
3

4

5
6

7

ผู้รับผิดชอบโครงการ
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

โครงการประเมินผลการดําเนินงานด้าน การลดอัตรายจากการใช้
ยาเสพติด
โครงการศึกษาและประเมินผลการดําเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก
และค้นหาโครงการต้นแบบ

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง ด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหาและอภิมาน
การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบน
ฐานทฤษฎีสังคมผ่านสื่อวิดีทัศน์ของ Thai PBS
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน
ของครู

รศ.ดร.อังศินันท์
อินทรกําแหง

ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

ผศ.ดร.ประทีป จินงี่
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

แหล่งทุน
สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมห่งชาติ
โดยได้รับทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยจาก ปปส.
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 2556
ทุนสนับสนุนเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 2556
ทุนสนับสนุนเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 2556
ทุนสนับสนุนเงินรายได้
สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ 2556
ทุนสนับสนุนเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 2555
(ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจําปี 2555

8

9

10

การศึกษาข้ามวัฒนธรรมปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
พฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงของนักศึกษาในประเทศไทย
และมาเลเซีย
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยมและ
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
วัฒนธรรมไทยของชุมชนหนอกหมากฝ้ายอย่างยั่งยืนด้วยการ
สังเคราะห์งานวิจัย
การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อ
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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การนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์
ลําดับ

ผลงาน

เวทีการนําเสนอ

ผู้นําเสนอ

1

A longitudinal study of psychological
well-being, its antecedences and
consequences among secondary school
students in Bangkok
Effective Talents Management for
Continuing of Managing Government.

ในการประชุม The 28th International
Congress of Applied Psychology Scientific,
9-14 ก.ค. 2557
ณ ประเทศฝรั่งเศส
Asian Social Science, 10(1), 2014.
doi:10.5539/ass.v10n1p124

Assoc.Prof. Dr.Dusadee Yolao

Psychological factors as correlation
of inspiration among undergraduate
students in Srinakharinwirot
University, Thailand: A pilot study
Quality of Life among Elderly in Thai
Context: Research Synthesis by
Meto-Analysisis

ในการประชุม The 28th International
Congress of Applied Psychology
Scientific, 9-14 ก.ค. 2557
ณ ประเทศฝรั่งเศส
ในการประชุม The 28th International
Congress of Applied Psychology
Scientific, 9-14 ก.ค. 2557
ณ ประเทศฝรั่งเศส

เรื่อง Building Resilience: A Behavioral
Science Perspective for Effective
Management During Global Disasters
and Public Health Crises.

Global Point of Care: Strategies for
Disasters, Emergencies, and Public
Health Resilience, The American
Association for Clinical Chemistry,
Inc-1850 K Street NW – Suite 625Washington, DC – 2006- www.aacc.org

2

3

4

5
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งานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2. หลัก สูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต 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 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 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 (TQF) และได้เริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2/2555
จํานวนนิสิต
นิสิตสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ประจําปีการศึกษา 2557
สํารวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท (ภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการ)
ระดับปริญญาเอก (มีวิชาเรียน)
ระดับปริญญาเอก (มีวิชาเรียนต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาเอก (เน้นวิจัย)
รวม
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การพัฒนานิสิต
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
ในปีการศึกษา 257 (1 มิถุนายน 2556 – 30 พฤษภาคม 2557) ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (เน้นวิจัย) ภาคต้น
ปีการศึกษา 2556 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมครั้งที่ 1 “ความรู้พื้นฐานทางพฤติกรรมศาสตร์และวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์”
วันที่ 31 สิงหาคม 2556 มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.34
กิจกรรมครั้งที่ 2 “เทคนิคการประมวลเอกสารที่ได้มาตรฐานสําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ”
วันที่ 1 กันยายน 2556 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.52
กิจกรรมครั้งที่ 3 “สัมมนาหัวข้อปริญญานิพนธ์” วันที่ 28 กันยายน 2556 คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.63
กิจกรรมครั้งที่ 4 “การรายงานความก้าวหน้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556” หลักสูตร ปร.ด.
(เน้นวิจัย) ในวันที่ 25 เมษายน 2557
2. โครงการ The theme of the 11th IPRC is "Bridging the Universities and the Industry:
Research for the Future". ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2557 ซึ่งนิสิตสถาบันได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็น
การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและการสื่อสารของนิสิต University Putra Malaysis ประเทศมาเลเซีย

3. ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 เมื่อ
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 มีนสิตใหม่ จํานวน 49 คน ประกอบด้วย
1. นิสิต ป.โทควบเอก จํานวน 9 คน
2. นิสิต ป โท ภาคพิเศษ จํานวน 17 คน
3. นิสิต ป. เอกเน้นวิชาเรียน จํานวน 15 คน
4. นิสิต ป. เอก เน้นวิจัย จํานวน 8 คน
มีผ้เู ข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 54 คน ประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 และผลการประเมินความพึงพอใจการปฐมนิเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด
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สําหรับปัจฉิมนิเทศนิสิตที่จบการศึกษา ได้เลื่อนไปเดือนพฤษภาคม 2558 (รับปริญญาบัตร 12
พฤษภาคม 2558)
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
สําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สถาบันได้มีการบรรจุไว้ในคอร์
สการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้นๆ และได้มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา
5. ทุนนิสิต
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการสัมมนา
วิช าการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาระดั บ นานาชาติ ครั้งที่ 11 International Postgraduate Research Colloquium (IPRC)
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่ า งวั น ที่ 20-23 สิ ง หาคม 2557 ณ University Putra Malaysis
ประเทศมาเลเซีย จึงประกาศนิสิตที่ได้รับทุน จํานวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่
1) ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์ 2) อนุรักษ์ แท่นทอง 3) ศิริเนตร สุขดี 4) อารยา เชียงของ
5) สมคิด ทุมวงศ์ 6) แพรว สมบัติใหม่ 7) ชนัดดา ภูหงส์ทอง 8) สาลินี จงใจสุรธรรม
9) พรรธิภา เอี่ยมสิริปรีดา 10) จินดาภา ใต้ชัยภูมิ 11) วีรพงษ์ พวงเล็ก 12) หัสพร ทองแดง
13) ณัฐนิชา ทองใบ 14) จิราภรณ์ เรืองยิ่ง 15) สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี 16) พิศุทธิภา เมธีกุล
17) ปองกมล สุรัตน์ 18) อรุโณทัย พยัคฆพงษ์ 19) ณัฐวุธ แก้วสุทธา และ 20) ปานรดา บุษรารัตน์
6. กิจกรรมส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
ในปี ง บประมาณ 2557 สถาบั น ฯ ได้ ดํ า เนิ น โครงการการจั ด การความรู้ เพื่ อ การผลิ ต และ
เผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ ในฐานสากล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน 40 คน ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของการตอบแบบประเมิน และผลการ
ประเมินความพึงพอใจใรภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
7. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตนําองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติที่สร้างประโยชน์
แก่สังคม
ในปีงบประมาณ 2557 ได้ดําเนินโครงการ เสริมสร้างพลังอํานาจของคนในชุมชนในการใช้ภูมิ
ปัญ ญาท้องถิ่นเพื่อพัฒ นาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการในรายวิชา วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ และ วป 804 ปฏิบัติการวิจัย โดยมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
นิสิตนักศึกษา และนักวิจัยร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผู้เรียน และนิสิตนําองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการ
ดังกล่าวซึ่งเป็นฐานการทําวิจัยไปสู่การปฏิบัติที่สร้างประโยชน์แก่สังคม เป็นต้น
8. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต
สถาบันมีรายวิชาที่มีการถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิตจากรายวิชาทุกรายวิชา ที่มีการ
เรียนการสอน ใน มคอ. 3 คิดเป็นร้อยละ 100
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9. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานบริหารหลักสูตร
- กิจกรรมพัฒนาระบบและการดําเนินงานหลักสูตร
สถาบันฯ จัดกิจกรรมพัฒนาระบบและดําเนินงานหลักสูตรเป็นประจํา ในแต่ละภาคเรียน โดย
มีการจัดทํา มอค. 3 มอค. 5 และ มอค. 7 และดําเนินกิจกรรมเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “กิจกรรมหลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สําหรับ
อาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557
10. โครงการเร่งรัดและติดตามการทําปริญญานิพนธ์ของนิสิต
ในปีการศึกษา 2556 สถาบันฯ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการทําปริญญานิพนธ์ โดย
เร่งรัดและติดตามการทําปริญญานิพนธ์ของนิสิต ในวันที่ 9-20 ก.ย. 2556 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
- กิจกรรมพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ หัวข้อ การทบทวนวรรณกรรม ที่เลื่อนจากครั้งที่
แล้ว จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน และ วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557
ในปีการศึกษา 2556 สถาบันฯ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการทําปริญญานิพนธ์
โดยเร่งรัดและติดตามการทําปริญญานิพนธ์ของนิสิต ในวันที่ 9-20 ก.ย. 2556 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
รายชื่อนิสิตผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
นิสิตระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษา ประจําปี 2557
1. จุฑารัตน์ ฉิมเรือง
2. สุรวิทย์ อัสสพันธุ์
3. ดิษยุทธ์ บัวจูม
4. สุพิชชา วงศ์อนุการ
5. เฉลิมรัตน์ จันทรเดชา
6. ชนธัญ แสงพุ่ม
นิสิตระดับปริญญาโท ที่จบการศึกษา ประจําปี 2557
1. วีรนุช แซ่ฉิน
2. ศิวพร ละม้ายนิล
3. ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์
4. ปริญวิทย์ นุราช
5. ศิริพร แก้วอ่อน
6. พรรณี ทรงศิริ
7. พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์
8. พนิตพักตร์ ประสารพันธ์
9. วันทนา วัฒนธรรม
10. วุฒิไกร จําปาทอง
11. กฤตธี สีหมนตรี
12. จิราภรณ์ ประเสริฐหล้า
13. อภิวรรณ พลอยฉาย
14. วัชราภรณ์ อมรศักดิ์
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ปริญญานิพนธ์ของนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556
ระดับปริญญาเอก
1. จุฑ ารัต น์ ฉิ ม เรือ ง ชื่อ วิ ท ยานิ พ นธ์ “ลั ก ษณะทางจิ ต และประสบการณ์ ท างสั งคมที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ เฉลิมรัตน์ จันทรเดชา ชื่อวิทยานิพนธ์”
2. สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ ชื่อวิทยานิพนธ์ “ผลของโครงสร้างเป้าหมาย ความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาด และ
ความมั่นใจในความฉลาดของตนเองที่มีต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม
ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์”
3. ดิษยุทธ์ บัวจูม ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้าง
ความสนใจและทักษะในอาชีพท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
4. สุพิชชา วงศ์อนุการ ชื่อวิทยานิพนธ์ “ผลโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3-self เพื่อลด
ภาวะอ้วนของวัยรุ่นตอนปลาย”
5. เฉลิมรัตน์ จันทรเดชา ชื่อวิทยานิพนธ์ “การพัฒ นาแบบวัดและโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ
ภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน”
6. ชนธัญ แสงพุ่ม ชื่อวิทยานิพนธ์ “การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี
จากข้อมูลกรณีชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ระดับปริญญาโท
1. วีรนุช แซ่ฉิน ชือ่ วิทยานิพนธ์ ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ฝึกงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
2. ศิวพร ละม้ายนิล ชื่อวิทยานิพนธ์ ประสบการณ์ชีวิตการเป็นอาสาสมัครดวงตามืด: การศึกษาเชิง
ปรากฏการณ์วิทยา
3. ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์ ชื่อวิทยานิพนธ์ กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ: กรณีศึกษานัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมืออาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. ปริญวิทย์ นุราช ชื่อวิทยานิพนธ์ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะ
วิชาชีพและความสุขในการเรียนของนิสิตทันตแพทย์
5. ศิ ริ พ ร แก้ ว อ่ อ น ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ การพั ฒ นาความสามารถและเจตคติ ในการแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
6. พรรณี ทรงศิริ ลักษณะทางจิตและสถานการณ์ทางการเรียนที่เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
วิจัยเป็นฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาครัฐในกรุงเทพมหานคร
7. พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ ชื่อวิทยานิพนธ์ กระบวนการปรับตัวและอบรมเลี้ยงดูบุตรของแม่เลี้ยงเดี่ยววัยเยาว์
8. พนิ ต พั ก ตร์ ประสารพั น ธ์ ชื่อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ปั จ จั ย ทางจิ ต และสั งคมที่ เกี่ ยวข้ องกั บ พฤติ ก รรมการ
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยของพนักงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณทล
9. วันทนา วัฒนธรรม ชื่อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ในทีมที่เกี่ยวข้องกับพฟติ
กรรมการทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงานในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป
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10. วุฒิ ไกร จําปาทอง ชื่อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการแบ่งปันความรุ้ในการ
ทํางานที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหิดล
11. กฤตธี สีหมนตรี ชื่อวิทยานิพนธ์ สถานการณ์ด้านครอบครัวและโรงเรียนและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวจ้อง
กับพฤติกรรมการเรียนดนตรีอย่างมีความรับผิดชอบของนักฎยนระดั
เ
บมัธยมศึกษาในสถาบันสอนดนตรีเอกชน
12. จิ ร าภรณ์ ประเสริ ฐ หล้ า ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ปั จ จั ย ทางจิ ต และลั ก ษณะสถานการณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมเตรียมพร้อมศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร
13. อภิวรรณ พลอยฉาย ชื่อวิทยานิพนธ์ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจัดการความเครียด
ของผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
14. วั ช ราภรณ์ อมรศั ก ดิ์ ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ปั จ จั ย เชิ ง เหตุ แ ละผลของพฤติ ก รรมใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิต
ลําดับ
ชื่อนิสิต
1 สุพิชชา วงค์จันทร์

2

วสุพล ตรีโสภากุล

3

เฉลิมรัตน์ จันทรเดชา

4

ดิษยุทธ์ บัวจูม

5

สุรวิทย์ อัสสพันธุ์

6

ณัฐวุธ แก้วสุทธา

7

นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์

การนําเสนอ/ตีพิมพ์
ผลโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3-Self เพื่อลดภาวะอ้วนของวัยรุ่นตอนปลาย (The
Effect of 3-Self Health Behavior Modification Program for Reducing Obesity of Late
Adolescents) วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557
บทวิจารณ์หนังสือ “Cases in Online Interview Research” By Salmons J.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557
ภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้ในโรงพยาบาลเอกชน: การนิยามมโนทัศน์และพัฒนาเครื่องมือวัด
(The Servant Leadership in The Private Hospitals: A Conceptualization and Scale Development)
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างความสนใจและทักษะในอาชีพ
ท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา (The Development of Learning Model by Community
Based Approach for Establishing both Vocational Interests and Skills on Local Careers for the
Students of BAN-PANAENG WITTAYA SCHOOL)
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557
ผลของโครงสร้างเป้าหมายของชั้นเรียนที่มีต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของนิสิต
(The Effect of Classroom Goal Structure on Student’s Achievement Goals)
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของ
วัยรุ่นตอนต้น (A Causal Relationship Model of Oral Hygiene Care Behavior and the Oral
Hygiene Status of Early Adolescents) วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557
บทวิจารณ์ หนังสือ เรื่อง “ศิลปะแห่งการปรึกษาทางจิตวิทยาแบบผสมผสาน” (พิมพ์ครั้งที่ 3)
Book review “The Art of Integrative Counseling (3rd ed)”1
By Corey G. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557
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ด้านบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
1. โครการบริการวิชาการแก่ชุมชน “โครงการเสริมสร้างพลังอํานาจของชุมชนในการใช้ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ นเพื่ อการพั ฒนาด้ านการศึ กษาสิ่ งแวดล้ อมและเศรษฐกิ จ” ในปี งบประมาณ 2557 สถาบั นฯ ร่ วมกั บ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลันโพธิวิชชาลัย และคณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม (Flagship Project) ซึ่งได้รายงานการดําเนินงานโครงการฯ ไตรมาส 1-2 (ต.ค. 56 – มี.ค. 2557)
รายละเอียดที่ดําเนินโครงการดังต่อไปนี้ https://sites.google.com/ a/g.swu.ac.th/insservice/2557/photoac
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพลังอานาจแก่ชุมชนท้องถิ่นโดยส่งเสริมความเข้าใจ เจตคติ และทักษะ
ของคนในชุมชนอันได้แก่ ผู้นําชุมชนทั้งผู้นําที่เป็นทางการและผู้นําตามธรรมชาติ รวมทั้งตัวแทนครูและเยาวชน
ในสถานศึ กษาในการใช้ภู มิ ปัญ ญาท้ องถิ่ นเพื่ อการพั ฒ นาด้ านการศึ กษา สิ่งแวดล้ อม และเศรษฐกิ จ พื้ นที่
เป้ าหมาย คือ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนร่มเกล้ า โรงเรียนบ้ านใหม่ ศรีจําปาทอง สมาชิกในชุมชน
ปราชญ์ชุมชน และผู้แทนจาก อบต. หนองตะเคียนบอน และ อบต. หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 170 คน
ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินโครงการพลังอํานาจของคนในชุมชนในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาด้าน
การศึกษา สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ได้จัดกิจกรรมอบรมที่เกิดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม
ดังนี้
การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ “การพั ฒ นาทั กษะการนํ าเสนอและการประชาสั มพั นธ์ เพื่ อการ
ท่องเที่ยวในชุมชน” ณ โรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองตะเคียนบอน อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว ในวันที่ 13
มิถุนายน 2557 ผลจากการอบรมนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนร่มเกล้ามีการเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติ
และมีทักษะในนาเสนอและการประชาสัมพันธ์เพื่อท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยก่อน
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมนักเรียนส่วนใหญ่มีความกังวล และไม่กล้าที่จะนําเสนอหน้าชั้นเรียน หรือต่อหน้าคน
อื่น เนื่องจากกลัวที่ จะนําเสนอผิด อายเวลานํ าเสนอแล้วเพื่ อนหั วเราะ แต่ หลั งจากเข้ าร่ วมการอบรมแล้ ว
นักเรียนได้รับรู้ถึงหลักการในการพูดที่ดี ซึ่งประกอบด้วย การพูดให้โดนใจ เทคนิคการนําเสนอ ลําดับการเล่า
เรื่อง หลักการใช้ Microphone สิ่งที่ไม่ควรทํา และ 10 เทคนิคการพูดที่ดี รวมทั้งเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพให้
เหมาะสม นอกจากนี้ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติโดยทําการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มตามฐานการเรียนรู้ในโรงเรียน
ร่มเกล้า เพื่อนําเสนอฐานการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย ทําให้นักเรียนได้ฝกึ ทักษะการนําเสนอ ส่วนคุณครูได้ฝึก
ปฏิบัติโดยการนาเสนอฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนร่มเกล้า
จากการดําเนินกิจกรรม นักเรียนและครูได้รับความรู้ในเรื่องทักษะการนําเสนอและการประชาสัมพันธ์
เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 90 และสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 89
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแนวใหม่และการส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญา” วิ เคราะห์ ” ณ โรงเรี ย นบ้ า นใหม่ ศ รี จํ า ปาทอง ต.หนองหมากฝ้ า ย
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนแนวใหม่และการส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาครั้งนี้ได้ทําการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มเด็กนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยผ่านการวาดภาพสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว โดยแบ่งกลุ่มเด็กนักเรียนตั้งระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ออกเป็น 11 กลุ่ม ในการทากิจกรรมครั้งนี้ พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะวาด
คือ ภาพน้าตกปางสีดา เขื่อนพระปรง และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตามลําดับ จากนั้นนักเรียนในแต่ละกลุ่มได้
ทํากว่าระดมสมองถึงแนวทางในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้เลือก ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เสนอให้มีการรักษา
ความสะอาด กวาดใบไม้ ช่วยกันปลูกต้นไม้ และแยกทิ้งขยะตามประเภทของขยะ เป็นต้น ทําให้นักเรียนได้
ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตนเอง และเกิดเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จากการดําเนินกิจกรรม นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริม
เจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญา เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 89 และสามารถนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 85
2. กลุ่มครูผู้สอน มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณการ โดยประกอบด้วยครูจํานวน 5 ท่าน
แล้วทําการวิเคราะห์ ปัญหา จุดแข็ง และความต้องการ พบว่า ปัญหา: การคิดวิเคราะห์ และการอ่าน จุดแข็ง:
บริบท และสภาพแวดล้อม รวมทั้งนักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงออก ความต้องการ: เทคนิคการสอนแนวใหม่
สื่อการเรียนการสอนสําเร็จรูป เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรและสื่ออุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนั้นได้มีการวิเคราะห์
ถึงการเรียนการสอนแบบคละชั้นของสมเด็จพระเทพฯ มีข้อดี คือ สะดวก ส่วนข้อจํากัด เช่น ไม่สมบูรณ์ เนื้อหา
น้อยไป เนื้อหาไม่สมดุล เป็นต้น
ส่วนในเรื่องการเรียนการสอน 21st Century skills พบว่า เป็นการเรียนแบบอเมริกา แต่โรงเรียน
ในไทยทําได้น้อย ไม่กี่โรงเรียน เช่น โรงเรียนบ้านนาขนวน บ้านสตูล เป็นต้น การเรียนรู้ของเด็กโดยการส่งเสริม
ให้เด็กทําผิดเพื่อเกิดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต้องให้เด็กเป็นศูนย์กลาง มีการประเมินที่ยืดหยุ่นโดยคํานึงถึง
ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ครูต้องสอบถามว่าเด็กต้องการเรียนรู้อะไรและเริ่มประเมินตั้งแต่เด็กได้เรียนรู้
ผลเป็ นตั วขับเคลื่อนที่สาคัญ ที่ สุด ซึ่งจากแนวทางที่ ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสามารถนําไปเป็นพื้ นฐาน
สําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปโดยครูจะปรับให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนต่อไป
จากการดําเนินกิจกรรม คุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนแนวใหม่ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 90 และสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 85
กิจกรรมฝึกอบรมการเขียนแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้แก่สมาชิกชุมชน และ
อบต.หนองหมากฝ้ า ย และ อบต.หนองตะเคี ย นบอน อ.วั ฒ นานคร จ.สระแก้ ว ในวั น เสาร์ ที่ 14
มิถุนายน 2557
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กิจกรรมฝึกอบรมการเขียนแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้แก่สมาชิกชุมชน และ
อบต. ทําให้สมาชิกชุมชน รวมทั้งสมาชิก อบต. ช่วยกันระดมสมอง ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
เขียนแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยคํานึงถึงวัฒ นธรรม ภูมิปัญ ญาในท้องถิ่น และเสนอแนว
ทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ทําให้ชาวบ้านเกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถ
ดึงศักยภาพของชุมชน ซึ่งนาไปสู่แนวทางในการกําหนดทิศทางของนโยบายในการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยมีฐานการพัฒนาที่สําคัญตั้งแต่
ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
จากการดําเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในในเรื่องการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน (โฮมสเตย์และวิสาหกิ จชุมชน) เพิ่มขึ้น คิ ดเป็นร้อยละ85 และสามารถนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 89
โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการคิดเป็นร้อยละ 97
ผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย/วัฒนธรรม
การจัดกิจกรรมได้มีการบูรการการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการนํา
นิ สิ ต ออกฝึ ก ประสบการณ์ ก ารทํ าวิจั ย ในภาคสนามในพื้ น ที่ บ ริก ารวิ ชาการรวมทั้ งการนํ าข้ อ ค้ น พบจาก
งานวิจัยของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้สําหรับการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เช่น ชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น ซึ่งผลจากการ บูรณาการดังกล่าวนี้ทําให้การจัดกิจกรรมใน
ชุมชนและโรงเรียนสามารถดําเนินการได้อย่างดี ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังในส่วนของชุมชนและผู้ดําเนิน
โครงการทั้งคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการด้วย
ผลกระทบกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ จัดขึ้ นช่วยส่งเสริ มให้ กลุ่ ม เป้ าหมาย 3 กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนได้
ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตนเองผ่านกิจกรรมส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ส่วนกลุ่มครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณการโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของปราชญ์
ชาวบ้านเพื่อร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผู้เรียนซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป เช่น ด้านความสัมพันธ์ในชุมชน สาหรับกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทําแผนแม่บทชุมชนเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการอาศัยความร่วมมือกับหลาย
ภาคส่วน อาทิเช่น ชาวบ้าน หน่วยงานภาคเอกชน ตัวแทนผู้ประกอบการ ซึ่งจะทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
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ภาพกิจกรรม
วัดพุทธิสาร ต.หนองหมากฝ้าย (Part 1)
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วัดพุทธิสาร ต.หนองหมากฝ้าย (Part 4)

2. การประชุ มสั มมนาวิ ชาการ เนื่ องในวันสถาปนาสถาบั นวิ จั ยพฤติ กรรมศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557
ผลที่ได้จากโครงการ
สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ จั ด การประชุ ม วิ ช าการทางพฤติ ก รรมศาสตร์ “ การวิ จั ย ทาง
พฤติ ก รรมศาสตร์ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค คลและสั งคม” ครั้งที่ 31 เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 59 ปี การสถาปนา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 – 18.00 น.
ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมในการวิจัยด้านองค์การและพฤติกรรมการทํางาน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมนําเสนองานและฟังวิจัยในห้องนี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ โดยภาพรวมงานวิจัยที่นําเสนอในห้องนี้ (การวิจัยด้านองค์การ
และพฤติกรรมการทํางาน) มีความน่าสนใจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการนําเสนอ
ผลงานวิจัยของห้องนี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เอกสารประกอบการประชุม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และ
การดําเนินรายการของคณะผู้ดําเนินรายการในห้องประชุมนี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เป็นต้น

3. โครงการ ”เทคนิคการวิจัยและการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปรผล
LISREL เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2557
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วารสารวิชาการ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science) เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เข้าฐานข้อมูล TCI ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ซึ่งจัด
อยู่ในกลุ่ม ที่ 1 ของฐานข้อมูล TCI จะถู กคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป และ
ฐานข้ อ มู ล DOAJ (Directory of OPEN ACCESS JOURNALS), http://www.doaj.org, http://ejournals. swu.ac.th/
โดยสถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ผลิ ต วารสารวิ ช าการ ฉบั บ ภาษาไทย จํ า นวน 2 ฉบั บ และฉบั บ
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ คือ
1. วารสารพฤติ กรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science) ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม
พ.ศ. 2557 และฉบั บที่ 2 เดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 (ISSN: 1686–1442) อาจารย์ ดร.นริสรา พึ่ งโพธิ์ สภ
บรรณาธิการ มีค่า Impact factor เท่ากับ 0.394
2. วารสารพฤติ ก รรมศาสตร์ เพื่ อ การพั ฒ นา (The Journal of Behavioral Science for
Development) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ISSN: 2228-9453) อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
บรรณาธิการ Impact factor เท่ากับ 0.519
3. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) (International Journal of Behavioral Science)
Vol. 8 No. 1, September 2014 Dr.Kanu Priya Mohan บรรณาธิการ Impact factor เท่ากับ 0.077
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เอกสารทางวิชาการ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง “การวิจัยทางทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคล
และสังคม” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี วันที่ 25 สิงหาคม 2557
ณ ห้องเรียน ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
https://sites.google.com/a/g.swu.ac.th/article-bsri/article



ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

1. โครงการสืบสานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ได้แก่
ในปีงบประมาณ 2557 สถาบันฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทยแล้ว จํานวน 6 กิจกรรม ได้แก่
 สถาบันฯ ได้เข้าร่วมโครงการงานวันเด็ก ประจําปี 2557 “เทศกาลวันเด็กสืบสานวัฒนธรรมไทย
เชื่อมความสัมันธ์ส่อู าเซียน” ในวันที่ 11 มกราคม 2557 ณ จังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมการออกแบบการ
เพ้นท์กระเป๋าผ้าที่สะท้อนวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมของชาติต่างๆ ในอาเซียน
 กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 17 พ.ย. 56
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เมื่องวันที่ 17 พ.ย. 56
 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 56
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 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการมองเห็น (I PLAN (NAVIGATOR SOFTWARE) วันที่ 31 มกราคม 57

 กิจกรรมงานวันสงกรานต์ไทย BSRI วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2557 ณ บริเวณ โถงชั้น 1 อาคาร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ภาพกิจกรรม
งานวันสงกรานต์ไทย BSRI
ชิมขนมไทย อิ่มใจวัฒนธรรม สืบสานประเพณี เล่นน้ําสงกรานต์
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 กิจกรรมไหว้ครู จัดในเดือนสิงหาคม 2557
สถาบันฯ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฟหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องเรียนรวม
ภาพกิจกรรมไหว้ครู

 พิธีสงฆ์ ในวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2557
https://www.facebook.com/BSRIswu/photos_stream
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 สถาบันได้จัดกิจกรรมวันแสดงมุทิตาจิต โดยได้ดําเนินการจัดทําแหวน BSRI ที่ระลึกให้แก่
นางสุพรรณา หนูรักษ์ และนางวนิดา ธรรมเกษร และจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 19 เดือนกันยายน 2557

2. กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมรักศิลปวัฒนธรรมในโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน ที่เป็นวิถีชีวิตที่มีคุณค่า
ของไทย เช่นการแต่งกายด้วยผ้าไทย การเลือกใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่นกระทงใบตอง เป็นต้น
ในปีงบประมาณ 2557 สถาบันฯ จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมรักศิลปวัฒนธรรม “คุณค่าวิถีชีวิตไทย”
ได้จัดกิจกรรมแต่งผ้าไทยทุกวันจันทร์ ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.09
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีผ้เู ข้าร่วมกิจกรรม 22 คน จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33
และเลือกใช้วัสดุที่ทํามาจากใบตองในการการจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมไทยฯ ในงานวันขึ้นปีใหม่
2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 และวันสงกรานต์ไทย BSRI ในศุกร์วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557
3. โครงการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
เช่น การติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละเทศกาลเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การส่งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยในพื้นที่บริการ
ในปี ง บประมาณ 2557 สถาบั น ฯ ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมโครงการสื บ สานการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยแล้ว จํานวน 3 กิจกรรม ได้แก่
3.1 เทศการลอยกระทง: สาเหตุ และการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในวันลอยประทง
ในวันที่ 17 พ.ย. 2556

Behavioral Science Research Institute

38

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

3.2 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2557 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

3.3 กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการมองเห็น (I PLAN (NAVIGATOR SOFTWARE) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

สําหรับความพีงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50

4. วันเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
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ด้านบริหาร
ฝ่ายนโยบายและแผน
จากที่ฝ่านยโยบายและแผน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ” เมื่ อ ปี 2555 โดยได้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์
(Strategic Plan) 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (Action Plan) และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2557 ซึ่งตลอดปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินงานตามพันธกิจ ทั้ง 6
ด้ า น (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
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ด้ า นการบริ ห าร และด้ า นการส่ ง เสริ ม พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ) และดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 2557 ครบ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ใน
ภาพรวม บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดได้ร้อยละ 93.94 และเป้าลุเป้าหมายตามโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
ร้อยละ 97.33 รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
พันธกิจ ผลิตผลงานวิจัย และรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ ที่ ส ามารถนํ า ไปใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ในเชิ ง นโยบายสาธารณะและประชาชนทั่ ว ไป พร้ อ มเผยแพร่
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ส่วู งวิชาการระดับชาติและสากล
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ประกอบด้ วยเป้ าประสงค์ 3 เป้ าประสงค์ 9 ตั วชี้ วัด และ 9 โครงการ/
แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างงานวิจยั และองค์
ความรูท้ างพฤติกรรม
ศาสตร์และงานวิจยั ใน
สาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้อง

จํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

บรรลุเป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

9

9
(100.00%)

ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

-
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ทั้งหมด

-
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17

บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

17
(100.00%)

โครงการ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

โครงการ/
แผนงาน/
กิจกรรม
ที่ไม่บรรลุ

โครงการ/
แผนงาน ฯ
ที่ไม่ได้
ดําเนินการ

-

-

-
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้างองค์ ความรู้ด้ านการศึ กษาเพื่ อพั ฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ ในสาขาวิ ชาการวิ จั ย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ
พันธกิจ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 5 เป้าประสงค์ 17 ตัวชี้วัด และ 26 โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2
สร้างองค์ความรู้ดา้ นการศึกษา
เพื่อพัฒนากระบวน การเรียนรู้
ในสาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์และสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ

จํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

17

บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดที่ไม่ ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ จํานวน
บรรลุ
ดําเนินการ โครงการ/
แผนงานฯ
ทั้งหมด

14
3
(82.35%) (17.65%)

4 และ
8

13

28

บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

โครงการ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

27
1
(96.43%) (3.57%)

โครงการ/
แผนงาน/
กิจกรรม
ที่ไม่บรรลุ

โครงการ/
แผนงาน ฯ
ที่ไม่ได้
ดําเนินการ

7

-

สําหรับตัวชี้วดั ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนบทความวิจัยของนิสิต ป. เอก ที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
สําหรับในปีงบประมาณ 2557 ไม่มีบทความของนิสิต ป.เอก ที่พิมพ์ในวารสารนานาชาติ แต่มีบทความ
ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCi จํานวน 2 บทความ ได้แก่
1. สุพิชชา วงค์จันทร์ เรื่อง “ผลโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ 3-Self เพื่อลดภาวะอ้วน
ของวัยรุ่นตอนปลาย” วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557
2. เฉลิมรัตน์ จันทรเดชา เรื่อง ภาวะ ผู้นําแบบผู้รับใช้ในโรงพยาบาลเอกชน: การนิยามมโนทัศน์และ
พัฒนาเครือ่ งมือวัด ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557
ตัวชี้วดั ที่ 8 ร้อยละ 30 ของนิสิตแต่ละรุ่นทีจ่ บการศึกษาก่อนเวลาทีก่ ําหนดในหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2556 มีนิสิตที่จบก่อนนเวลาที่กําหนดในหลักสูตร จํานวน 10 คน จากทั้งหมด 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.81 (ป. โท จบ 4 คน จาก 24 คน ป.เอกมีวิชาเรียน จบ 5 คน จาก 13 คน ป.เอกเน้นวิจัย จบ 1 คน คิด
เป็นร้อย 5 คน)
ตัวชี้วัดที่ 13 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร ต่อระบบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ใน
การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5
สําหรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร ต่อระบบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ใน
การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 ได้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบการ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน และมีกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาระบบ
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการจัดการหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาระบบการใช้สื่ออิเล็ก ทรอนิกส์เพื่อใช้
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ในการจัดการเรียนการสอน แต่เนื่องจากมีปัญหาและข้อจํากัด จึงอยู่ในระหว่างแก้ไขและรอติดตั้งระบบ ซึ่งยัง
ไม่ได้ดําเนินการประเมินความพึงพอใจ
โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาระบบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
7.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการจัดการหลักสูตร
ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการพัฒนาระบบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ใช้ในการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาระบบฯ ในหลักสูตร อยู่ในช่วงศึกษา
ระบบงานเดิม ปัญหาและข้อจํากัด ศึกษาเอกสารที่เกี่ยงข้อง เพื่อทําการวิเคราะห์ระบบ และจะใช้งานในปีถัดไป
7.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการใช้สื่ออิเล็ก ทรอนิกส์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สํ าหรับกิ จกรรมพั ฒนาระบบการใช้ สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อใช้ ในการจั ด การเรีย นการสอน
ขณะนี้ได้ดําเนินการออกแบบโปรแกรมต้นแบบ ซึ่งกําลังแก้ไขและรอติดตั้งระบบและจะดําเนินการใช้ในปี
ถัดไปเมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
พันธกิจ ให้บริการวิชาการต่อชุมชนโดยบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการและปัญหาของชุมชนและสังคม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ประกอบด้ วยเป้ าประสงค์ 2 เป้ าประสงค์ 4 ตั วชี้วัด และ 5 โครงการ/
แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการ
บริการวิชาการที่มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน โดยสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม

จํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

4

4
(100.00%)
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ไม่บรรลุ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ จํานวน
เป้าหมาย ทีไ่ ม่
ไม่ได้
โครงการ/
จํานวน บรรลุ ดําเนินการ แผนงานฯ
(ร้อยละ)
ทั้งหมด

-

-
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5

บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

5
(100.00%)

ไม่บรรลุ โครงการ/ โครงการ/
เป้าหมาย แผนงาน/ แผนงาน ฯ
จํานวน กิจกรรม ที่ไม่ได้
(ร้อยละ) ที่ไม่บรรลุ ดําเนินการ

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
พันธกิจ สืบสานและบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัด และ 6 โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4
สืบสานและสร้างองค์ความรู้
ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรม
และศิลปะ

ผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ
จํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

11

11
(100.00%)

ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดที่ไม่ ตัวชี้วัดที่ จํานวน บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย บรรลุ
ไม่ได้
โครงการ/
จํานวน
จํานวน
ดําเนินการ แผนงานฯ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ทั้งหมด

-

-

-

6

6
(100.00%)

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

โครงการ/
แผนงาน/
กิจกรรม
ที่ไม่บรรลุ

โครงการ/
แผนงาน ฯ
ที่ไม่ได้
ดําเนินการ

-

-

-

-------------------------------ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
พันธกิจ บริหารงานอย่างมีเป้าหมายและสัมฤทธิผล โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 4 เป้าประสงค์ 23 ตัวชี้วัด และ 17 โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5
พัฒนาระบบการบริหาร งานให้มี
ประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ
จํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

23

22
(95.65%)

1
(4.35%)

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ จํานวน
ที่ไม่
ไม่ได้
โครงการ/
บรรลุ ดําเนินการ แผนงานฯ
ทั้งหมด

12

17

บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

โครงการ/
แผนงาน/
กิจกรรม
ที่ไม่บรรลุ

โครงการ/
แผนงาน ฯ
ที่ไม่ได้
ดําเนินการ

16
(94.12%)

1
(5.88%)

7

-

สําหรับตัวชี้วดั ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 14 บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
และโครงการที่ 7 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการภายในสํานักงาน เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สําหรับโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการภายในสํานักงาน เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนี้
ในปี งบประมาณ 2557 ได้ ดํ าเนิ นการขออนุ มั ติ โครงการดั งกล่ าว แต่ ไม่ ได้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมดั งกล่ าวเพราะ
เนื่องจากสภาวการณ์ ทางการเมือง ภูมิอากาศ และอื่นๆ อยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการเดินทาง จึง
ขอดําเนินโครงการนี้ไปในปีงบประมาณถัดไป

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

Behavioral Science Research Institute

43

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมอาจารย์นักวิจัย ให้เพิ่มพูน
ศักยภาพในการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน และสร้างโครงการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ประกอบด้ วยเป้ า ประสงค์ 2 เป้ าประสงค์ 2 ตั ว ชี้ วั ด และ 2 โครงการ/
แผนงาน/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย

จํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

2

บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

โครงการ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ จํานวน
ที่ไม่
ไม่ได้
โครงการ/
บรรลุ ดําเนินการ แผนงานฯ
ทั้งหมด

บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)

โครงการ/
แผนงาน/
กิจกรรม
ที่ไม่บรรลุ

-

-

2
2
2
(100.00%)
(100.00%)
--------------------------------------------

โครงการ/
แผนงาน ฯ
ที่ไม่ได้
ดําเนินการ

สรุปการประเมินตามตัวชี้วดั ของแผนปฏิบัติการประจําปี 2557
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
จํานวน
บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด เป้าหมาย เป้าหมาย ตามตัวชี้วัด
ทั้งหมด
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และ
สาขาอื่นที่เกีย่ วข้องให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ การเรียนการ
สอน โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุ
บํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย
รวม

9

9

-

100.00

17

14

3

82.35

4

4

-

100.00

11

11

-

100.00

23

22

95.65

2

2

1
-

100.00

66

62

4

93.94

บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 ร้อยละ 93.94
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

เมื่อได้ดําเนินการสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2557 ฝ่ายนโยบายและ
แผนได้ดําเนินการจัดทําโครงการจัดทําแผนปฏิบัติประจําปี 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) โดย
เริมกิจกรรมที่ 1 คือ อภิปรายผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน
2557 ณ ห้ องเรียนรวม สถาบั นวิจัย พฤติ ก รรมศาสตร์ ซึ่ งกิจกรรมต่ างๆ ของการจัด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําปี 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1: อภิปรายผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําปี 2557
กิจกรรมที่ 2: ประชุมแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2558 (ร่างแผนปฏิบัติการประจําปี 2558)
กิจกรรมที่ 3: ประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการประจําปี 2558 โดยคณาจารย์
บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า
กิจกรรมที่ 4: กิจกรรมทบทวน (ปรับปรุง) แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)
กิจกรรมที่ 5: การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 ไปสู่บุคลากรในสถาบันฯ
กิจกรรมที่ 6: ประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 2558
- ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคม 2558)
- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (เดือนสิงหาคม 2558)

ภาพกิจกรรม
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติประจําปี 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
กิจกรรมที่ 1: อภิปรายผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําปี 2557
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
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วัน/เดือน/ปี
สถานที่

วันที่ 14-15 ต.ค. 2556
ณ โรงแรม Springfiled
จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 2 ธ.ค. 2556
ณ ห้องศูนย์ดนตรีและการ
แสดงอโศกมนตรี 1
วันที่ 21-22 ธันวาคม 56
ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท
จ.นครนายก

 เข้าร่วมโครงการจิตวิทยากับการ
พัฒนาบุคคลด้วยเทคนิคการ
ฝึกอบรม ในหลักสูตรจิตวิทยา
ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมประชุมนานาชาติ The 2th
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 57
ASEAN Plus Three Graduate
ณ โรงแรมสุขมุ วิท S31
Research Congress (AGRC)
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร SWUวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 57
MDP (Srinakharinwirot University ณ หอดนตรีและการแสดง
– Management Development
อโศกมนตรี 2
Program) ประจําปี 2557
วันที่ 6-15 กรกฎาคม 57
 เข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAP
2004 (The 28th International
ณ ประเทศฝรัง่ เศส
Congress of Applied Psychology)
วันที่ 6-8 มิถุนายน 57
 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเพื่อการเป็นนักวิจยั เชิง ณ ฮอลิเดย์ปาร์ค เขาใหญ่
พัฒนา
รีสอร์ท สระบุรี
เข้าร่วมประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่... วันที่ 23-25 ตุลาคม 57
พบ...เมธีนักวิจยั อาวุโส สกว.”
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้
ครั้งที่ 14
จอมเทียน พัทยา ชลบุรี





ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

 เข้าร่วมสัมมนาผูบ้ ริหาร ประธาน
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ท่ปี รึกษา
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสู่
สังคมอาเซียน 2013





อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัฒน์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ. ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

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
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ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การนํา
ระหว่างวันที่ 19-27
องค์การและการวางแผนกลยุทธ์
กรกฎาคม 2557
สําหรับผู้บริหารหน่วยงาน
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การศึกษาอุดมศึกษา”
วันที่ 20-23 สิงหาคม
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการบัณฑิต
ศึกษาระดับนานาชาติ ครัง้ ที่ 11
2557 ณ ประเทศมาเลเซีย
(The 11th International
Postgraduate Research
Colloquium (IPRC))
เข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ
วันที่ 30 ตุลาคม 2556
เรื่อง “ทิศทางและนโยบายวิจัย
ณ ห้องประชุม 20 อาคาร
บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มศว
และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน”
เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับงานวิจยั
ระหว่างเดือน
สู่นวัตกรรมทางสังคม
พ.ย. 56–มี.ค. 57
สัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง สหกิจ
วันที่ 29 พ.ย. 56
ศึกษา: กลไกการพิ่มคุณค่า
บัณฑิตไทย
8-12 พฤษภาคม 57
เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The
th
10 International Confernce
Venue: Mandalay Hill
“ASEAN Community Knowleage Resort Hotel, Repubic of the
Networks for the Economy,
Union of Myamar
Society, Culture, and
Environmental Stability”
เข้าร่วมสัมมนาเรือ่ ง “การพัฒนา
วันที่ 28 ก.พ. 2557
คุณลักษณะ”
ณ โรงแรมเวินด์เซอร์ สวีท
สุขุมวิท
เข้าร่วมโครงการอบรมแนว
ในวันที่ 18-19 พ.ย. 2556
ปฏิบัติการดําเนินการเบิกจ่าย ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัล
โครงการและวิเคราะห์ผลผลิต
ครูส.
ผลลัพทธ์ ผลกระทบ

  



อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัฒน์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ. ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

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 2557
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อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัฒน์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ. ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

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 2557

ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

 เข้าร่วมโครงการจิตวิทยากับการ
พัฒนาบุคคลด้วยเทคนิคการ
ฝึกอบรม


 เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร
ประธาน เลขานุการคณะกรรมการ
หลักสูตรและอาจารย์ท่ปี รึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
  
 โครงการศึกษาดูงานหลักสูตร
ปริญญาโท ปริญญาเอกและการ
บริหารงานวิจยั สาขา
สังคมศาสตร์และจิตวิทยา
               เข้าร่วมกิจกรรม หลักการจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง สําหรับอาจารย์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาความ

เป็นไปได้และการวางแผนร่วมกัน
ในการเชื่อโยงหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยกิจการเพือ่ สังคม
ต้นแบบ มศว
เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ

ประจําปี 2557 ของสมาคม
การศึกษาแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมงาน “เวทีปฏิรูป

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครัง้ ที่ 3” สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เบื้อง
   

เกี่ยวกับการทําผลงานวิชาการ
โดย อ.ดร. วิชุดา กิจธรธรรม เป็น
ผู้ถ่ายทอดหใความรู้เกี่ยวกับการ
ทําผลงานวิชาการ แก่คณาจารย์
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วัน/เดือน/ปี
สถานที่

ในวันที่ 21-22 ธันวาคม
2556
ในวันที่ 14-15 ตุลาคม
2556
ณ โรงแรม
Springfield@sea
ระหว่างวันที่ 22-29
มิถุนายน 2557
ณ The University of Alcala’
ประเทศสเปน
วันที่ 11 กันยายน 57
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรด์
คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ

วันที่ 24 เดือน ธันวาคม
2556
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

Srinakharinwirot University.



ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เข้าร่วมประชุมแทนผู้อํานวยการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 57
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการ
ณ ห้องประชุม
ขับเคลื่อนโครงการสมัชชา
ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
คุณธรรมอาเซียน ของศูนย์
มหาชน)
คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ลด วันที่ 24 พฤศจิการยน 57
ความสับสนในการเบิกจ่ายเงิน
ณ โรงแรมเจ้าพระยา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปาร์ค
ราชการ และค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม
เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 27 พฤศจิกายน 56
“Social Impact after SE
ณ คณะสังคมศาสตร์
Appoach”
มศว
เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “การ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 57
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ณ โรงแรมวินด์เซอร์ กทม
ของนิสิต มศว”
(กองกิจการนิสิต)
เข้าร่วมโครงการสัมมนาด้าน
วันที่ 11,18 กุมภาพันธ์ 57
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
และสังคม
และ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ
รีสอร์ท แอนด์ สปา
เข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2556
“จริยธรรมการวิจัยพืน้ ฐานและ
ณ ห้องประชุมราชัยวิถี
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์”
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 11-13 มิถุนายน 2557
และนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเท็ล
ยั่งยืน ครัง้ ที่ 4 ประจําปี 2557
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
หัวข้อ “Rethink: Social
จํากัด จังหวัดขอนแก่น
development for sustainability in
ASEAN Community”
เข้าร่วมพิจารณาข้อเสนอเชิง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
นโยบายเพื่อการพัฒนางานของ
ณ กรมพัฒนาชุมชน
ข้าราชการทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มี
ศักยภาพสูง (UIS) กรมพัฒนาชุมชน
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ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “วิทยากรหลักสูตร
การพัฒนานักวิจยั (Trainning for
the trainers) รุ่น 5 ”
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
ประจําปี 2557 รุน่ 2
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยรุ่นใหม่ สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ” (โครงการ
เจียระไนเพชร)
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ศรีนคริ
นทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครู
และทักษะการสอน รุ่นที่ 3 ของ
ศูนย์บริการวิชาการ มศว
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจําปี
2557 รุ่น 3 หัวข้อ เรื่อง การเขียน
บทความวิจัยระดับนานาชาติ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเรื่อง ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ โดยสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การส่งเสริมความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมและการคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 22-26 กันยายน 57
ณ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
วันที่ 24 เมษายน
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 57
ณ ห้องประชุมสถาบันฯและ
โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจฯ
วันที่ 16 มิถุนายน 57
ณ มศว
(สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั )

วันที่ 16-20 มิถุนายน 57

วันที่ 9 มิถุนายน 57
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 57
ณ ห้องประชุมสถาบันฯและ
โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บาง
แสน ชลบุรี
วันที่ 4 มิถุนายน 57
ณ ห้องประชุมวสถาบันฯ
ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรส
บัวศรี
วันที่ 25-28 มิถุนายน 57
ณ โรงแรมเบย์ววิ พัทยา
โดยสํานักงานส่งเสริม
สวัสดิการและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่



เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
วันที่ 9 กรกฎาคม 57
ปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบ
ณ ห้องปฏิบัติการ
บริหารการวิจยั ด้านจริยธรรม คอมพิวเตอร์ อาคารสํานัก
การวิจัยในมนุษย์ โดยสถาบัน
คอมพิวเตอร์
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การ
วันที่ 21-25 กรกฎาคม 57

พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร
ณ ห้องประชุมใหญ่
รุ่นที่ 2 จากศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริการวิชาการ
ม.ล.ปิ่น มาลากุล
วันที่ 30 ตุลาคม 2556
 เข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง “ทิศทางและนโยบายวิจยั
ณ ห้องประชุม 201
บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน” ของบัณฑิตวิทยาลัย
บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 15 คน จาก 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/กรรมการวิชาการ/วิทยากร/อาจารย์พิเศษ
ชื่อเรื่อง
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ/กรรมการวิชาการ/
วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การวิจยั
แบบผสมผสานวิธีการกับการศึกษา
พิเศษจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ใน
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เรื่อง เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา
พิเศษ
เป็นวิทยากรบรรยาย ในรายวิชา
ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูง (Advanced
Research Methodlogy) ให้กับนิสติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบันประจําปีการศึกษา 2556
ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าร่ ว มการสั ม ภาษ ณ์ สดท าง
โท รศั พ ท์ “สุ ขก าย ส บ าย ใจ ”
นําเสนอข้อมูลทางด้านสาธารณสุข
สังคมและสิ่งแวดล้อมจากทีมแพทย์
และผู้ เชี่ยวชาญจากทั่ วประเทศให้
ความรู้ กั บ ประชาชน ออกอากาศ
ครอบคลุ ม 7 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ
ตอนล่างและทาง www.nufmradio.com
เป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง
“ความสําคัญของความรอบรูด้ า้ น
สุขภาพ (Health Literacy) ต่อ
ระบบงานสาธารณสุข” จากกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
เป็นกรรมการตัดสินการประกวด
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ
ในงานประชุมเวทีวิชาการ “ปรับ
พฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย”
ครั้งที่ 4

วันที่ 9 มิถุนายน 57
ณ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต วิทยาเขต
พัฒนาการ

วันที่ 6 สิงหาคม 57
ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

วันที่ 28-29 สิงหาคม
2557
ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
วันที่ 18 เมษายน 57
สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยนเรศวร FM
107.25 MHz

วันที่ 25 ธันวาคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
โรงแรมแซนทราศูนย์
ราชการและคอนแวนซัน
เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
โรงแรมแซนทราศูนย์
ราชการและคอนแวนซัน
เซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
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ชื่อเรื่อง
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ/กรรมการวิชาการ/
วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
ออกแบบการวิจยั ในโครงการอบรม ณ ห้องประชุมคณะการบิน
ด้านการวิจยั สําหรับอาจารณ์คณะ มหาวิทยาลันอิสเทิร์น
การบิน มหาวิทยาลันอิสเทิรน์ เอเซีย
เอเซีย
เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร
วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์
“ผู้นาํ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2557
สุขภาพ” ของกรมสนับสนุนบริการ
ณ โรงแรมเอเซีย
สุขภาพ
กรุงเทพมหานคร
เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ
วันที่ 17, 30-31 มีนาคม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
วันที่ 1 เมษายน 2557
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่”
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์
ประจําปี 2557 รุน่ ที่ 1
วิลเลจ แอนด์ สปา
เป็นวิทยากรกลุม่ และเข้าร่วมประชุม
วันที่ 17, 19, 25
แนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตสุขภาพ
กุมภาพันธ์ 2557 และ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ 4 มีนาคม 2557
ณ จ.ระยองและหนองคาย
เป็นวิทยากรในการบรรยายใน
วันที่ 3 มีนาคม 2557
โครงการพัฒนางานวิจยั ในชัน้ เรียน ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
วิทยาลัยเทคโนโลยี
เกล้า พระนครเหนือ
อุตสาหกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2557
เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความ
ณ ห้องประชุม
วิชาการและการวิจัยที่มีคุณภาพ”
ดร.สุนทร แก้วลาย
บรรยายในหัวข้อ “แนวปฏิบัติท่ดี ใี น
สํานักคอมพิวเตอร์
การเตรียมการและการตีพมิ พ์
เผยแพร่บทความวิชาการและวิจยั ”
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
เป็นวิทยากรครู ก.ปรับเปลี่ยน
วันที่ 9 เมษายน 2557
พฤติกรรมสุขภาพดีวิถีระยอง ใน
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
การจัดอบรมโครงการครู สํานักงาน สํานักงานสาธารณสุข
สาธารณสุขจังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
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ชื่อเรื่อง
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ/กรรมการวิชาการ/
วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพในการทําวิจยั
ของอาจารย์ สํานักนวัตกรรมการ
เรียนรู้ มศว
เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรือ่ ง การ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุน่ ใหม่
ประจําปี 2557 รุน่ ที่ 3
เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรือ่ ง การ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุน่ ใหม่
ประจําปี 2557 ในหัวข้อ การเขียน
บทความวิจัยระดับนานาชาติ รุน่ ที่ 4
เป็นวิทยากรโครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูข้ องนิสิตเพื่อ
ความยัง่ ยืนของชุมชน ในหัวข้อ เรือ่ ง
“แนวโน้มการวิจยั ทางการศึกษา
ตามนโยบายของชาติ”
เป็นวิทยากรในการประชุมจัดทําการ
ประเมินสภาวะความฉลาดทาง
สุขภาพ (Health Quotient) ภายใต้
โครงการพัฒนารูปแบบการสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง
โรคความดันโลหิตสูงด้วย
กระบวนการจัดการความรู้
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศาใน
รายวิชา การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
หัวข้อ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพแบบต่างๆ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย
โปรแกรม ATLAS.ti

วันที่ 21 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุมสํานัก
นวัตกรรมการเรียนรู้
อาคารเรียนรวม มศว
วันที่ 9 มิถุนายน 2557
วันที่ 17-19 กรกฎาคม
2557 ณ โรงแรมเดอะ
ไทด์ รีสอร์ท ชลบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2557
วันที่ 14-16 สิงหาคม 57
ณ โรงแรมพลูแมน พัทนา
โฮเต็ล จี
วันที่ 14 มิถนุ ายน 2557
ณ ห้องประชุมสาโรช
บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์
มศว
วันที่ 17 กันยายน 2557
และวันที่ 30 กันยายน –
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมกองสุข
ศึกษา สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
วันที่ 3 พฤศจิกายน
2556
ณ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
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ชื่อเรื่อง
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ/กรรมการวิชาการ/
วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ วันที่ 24 ตุลาคม 56 ณ
Multilevel ในโครงการอบรมเชิง
คณะการจัดการ
ปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและ
มหาวิทยาลัย
พัฒนาความรูค้ วามสามารถด้าน
ขอนแก่น
การวิจยั ฯ
วันที่ 26-27 และ 30
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ใน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
กันยายน 56
เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
ณ คณะบริหารธุรกิจ
โครงการวิจัย การเขียนผลงานเพื่อ
มหาวิทยาลัย
การตีพิมพ์ และการวิเคราะห์
เกษตรศาสตร์
ข้อมูลทางสถิติขนั้ สูง
เป็นวิทยากรในโครงการ Research วันที่ 21 พฤศจิกายน 56
Zone ของศูนย์การเรียนรูท้ างการ
ณ สํานักงาน
วิจัย ในหัวเรื่อง
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1. “การวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลาง
และปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัย
(Mediation and Moderation Analysis)”
2. “การวิเคราะห์พหุระดับด้วย
โปรแกรม SPSS (Multilevel Analysis
with SPSS)”
เป็นอาจารย์พิเศษเพื่อบรรยายเรื่อง วันที่ 22 ธันวาคม 56
“หลักการแนวทางและการวิเคราะห์ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท
ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ดว้ ย
กรุงเทพฯ
โปรแกรมสําเร็จรูป LISREL”
เป็นผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินคุณภาพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
หนังสือ เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์
มหาวิทยาลัย
ข้อมูลเชิงปริมาณ
สงขลานครินทร์
เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายหัวข้อ
วันที่ 23 ธันวาคม 56
การหาคุณภาพเครื่องมือโดยใช้
ณ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โปรแกรม SPSS
เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง
วันที่ 13 มีนาคม 57
การประยุกต์ใช้ LISREL ในการวิจยั
ณ อาคารนวัตกรรม
ทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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ชื่อเรื่อง
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ/กรรมการวิชาการ/
วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

สํานักงาน
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใน
คณะกรรมการวิจัย
โครงการฝึกอบรม “การวิเคราะห์
แห่งชาติ
ข้อมูลสําหรับการวิจัย” ในหัวข้อ
วันที่ 16-17 ม.ค. 57
1. เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
สําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ
วันที่ 23-24 ม.ค.57
2. เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
สําหรับการวิจยั เชิงปริมาณ
วันที่ 3 เม.ย. 57
เป็นวิทยากรในกิจกรรมโครงการ
Research Service ของศูนย์การ
ณ สํานักงาน
เรียนรู้ทางการวิจัย บรรยายในหัวข้อ
คณะกรรมการวิจัย
1. Analysis of Covariance: ANOVA
แห่งชาติ
2. โปรแกรมสถิตเิ บือ้ งต้น: LISEL
และ AMOS
เป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษา
วันที่ 21 และ 28
บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญา
กุมภาพันธ์ 2557
เอก ในหัวข้อ
ณ สํานักงานบัณฑิต
1. STRUCTURE EQUATION MODELING I
วิทยาลัย
2.STRUCTURE EQUATION MODELING II มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 24 เมษายน 57
เป็นวิทยากรในโครงการ Research
Zone ของศูนย์การเรียนรูท้ างการ
ณ สํานักงาน
วิจัย ในหัวเรื่อง
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1. “การวิเคราะห์ปจั จัย: Factor
Analysis”
2. “การวิเคราะห์เส้นทาง: Path
Analysis”
วันที่ 20 มิถุนายน 57
เป็นวิทยากรในโครงการ Research
Zone ของศูนย์การเรียนรูท้ างการ
ณ สํานักงาน
วิจัย ในหัวเรื่อง
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1. “การวิเคราะห์เพือ่ ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัด: การวิเคราะห์
อํานาจจําแนกและความเชื่อมั่น”
2. “การวิเคราะห์เพือ่ ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัด: การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis)”
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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 2557
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ชื่อเรื่อง
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ/กรรมการวิชาการ/
วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวเรื่อง การใช้สถิติอย่างไรให้
เหมาะสมกับงานวิจัย ในโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการทําวิจยั
อย่างมืออาชีพ
เป็นวิทยากรอภิปรายกลุ่ม ใน
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการความรู้ ครั้งที่ 4 การวิจัย
เชิงคุณภาพ
เป็นวิทยากรการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําราย
ละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาค
สนาม (มค.อ 4) ของวิทยาลัยชุมชน
เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่”
ประจําปี 2557 รุน่ ที่ 2
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
เกี่ยวกับการเขียนและจรรยาบรรณ
ในการเขียนบทความวิชาการ
เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “ทักษะการ
เป็นนักพัฒนาเชิงคุณภาพ การ
วิเคราะห์การเป็นนักวิจัยและ
นักพัฒนา และทักษะการเป็นนัก
พัฒนาเชิงคุณภาพโดยการเป็นพี่
เลี้ยง (Mentoring)”
เข้าร่วมต้อนรับและเจรจาความ
ร่วมมือทางวิชาการและให้ข้อมูล
หลักสูตรของคณะ แก่คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนต่างๆ กองวิเทศน์สัมพันธ์

วันที่ 30 มิถุนายน 57
ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 24 กรกฎาคม 57
ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 1-3 เมษายน 57
ณ ห้องประชุมภานุมาศ
โรงแรมรอยัลริเวอร์

วันที่ 24 เมษายน 57
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 57
ณ โรงแรมสปริงฟิลด์
วิลเลจ แอนด์ สปา
วันที่ 27 พฤศจิกายน 56
ภาควิชาการแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา มศว
วันที่ 6-8 มิถุนายน 57
ณ ฮอลิเดย์ปาร์ค สระบุรี

วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุม สภา
มหาวิทยาลัย อาคารวิจัย
และการศึกษาต่อเนื่อง
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ชื่อเรื่อง
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ/กรรมการวิชาการ/
วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เป็นวิทยากรถอดบทเรียนการบูรณา
การเพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนา
สถาบันครอบครัว เรื่อง “องค์ความรู้
และการจัดการความรูเ้ รื่องการเฝ้า
ระวัง ป้องกันความรุนแรงในครอบ
ครัวระดับพื้นที่เชือ่ มโยงสู่การรายงาน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ” และ
“บทเรียนการดําเนินงานตามแผนเฝ้า
ระวัง ป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัวระดับพืน้ ที่”
วิทยากรอภิปราย เรื่อง
“ประสิทธิภาพการทํางาน
เครือข่ายสหวิชาชีพด้านการเฝฝ้า
ระวัง ป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัวระดับพื้นที่”
เป็นวิทยากรประจํากลุ่มวารสาร
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในโครงการสัมมนา
มาตรฐานวิชาการไทย: ระดับชาติ
และนานาชาติ
เป็นวิทยากรในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทีมวิจยั เพื่อจัดทํากรอบ
และแนวทางการวิจัย
เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ
“การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม” คณะบริหารธุรกิจ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใน
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เรื่อง การวิจยั ทางการศึกษาพิเศษ

วันที่ 4 กันยายน 2557
ณ สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

เป็นวิทยากรในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทีมวิจยั เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัย
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วันที่ 5 กันยายน 2557
ณ สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

วันที่ 25-26 กันยายน
2557 ณ วิทยาลัย
นานาชาติการท่องเทีย่ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน
2556 ณ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครนายก
วันที่ 18 มกราคม 2557
ณ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
ณ ห้องสัมมนา 3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาเขตพัฒนาการ
วันที่ 26-27 มีนาคม 57
ณ วิทยาลัยพัฒนาชุมชน
จังหวัดชลบุรี
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

ชื่อเรื่อง
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ/กรรมการวิชาการ/
วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเพื่อการเป็นนักวิจัยเชิง
พัฒนา ในหัวข้อ “ทักษะการเป็นนัก
พัฒนาเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์การ
เป็นนักวิจัยและนักพัฒนา ทักษะการ
เป็นนักพัฒนาเชิงคุณภาพโดยการสอน
งาน (Coaching)” และทักษะการเป็น
นักพัฒนาเชิงคุณภาพโดยการเป็นพี่
เลี้ยง (Mentoring)
เป็นวิทยากรให้ความรู้และข้อเสนอ
แนะผลการวิจัยของศูนย์ศึกษาฯ ใน
โครงการศึกษารูปแบบการทํางาน
พัฒนาชุมชนในสถานการณ์ท่เี ปลี่ยน
แปลงกรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ใน
โครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การสร้างเครื่องมือ
และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั
เชิงคุณภาพ” สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การ
เขียนรายงานผลการวิเคราะห์/
สังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจยั เชิง
คุณภาพ: แนวปฏิบัติท่ดี ี ปัญหา
และแนวทางแก้ไข

วันที่ 6-8 มิถุนายน 57
ณ ฮอลิเดย์ปาร์คเขา
ใหญ่ รีสอร์ท จ.สระบุรี
บัณฑิตวิทยาลัย มศว

วันที่ 1-2 กรกฎาคม
2557 ณ วิทยาลัย
พัฒนาชุมชน จังหวัด
ชลบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2557
ณ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ณ ห้อง 301 บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

สรุศักดิ์ ไวยเนตร

วิจิตร อักษรชู

บุญลือ เชื้อสุข

ประสาร กรีหิรญ
ั

วริน สว่าง

พิจิตรา ธรรมสถิตย์

วาสนา วงษ์เพชร

จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

กรรณิการ์ ศรีเกตุ

ศิรินันท์ แสงสิงห์

กรรณิกา ทัศนสุวรรณ

อัจฉรา วัฒนรัตน์

นางอุษา ศรีจินดารัตน์

นางวนิดา ธรรมเกษร

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบประกาศ
วันที่ 9 ตุลาคม 2556
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยศรี
ณ ห้องปฏิบัติการ
นครินทรวิโรฒ จากกองคลัง มศว
คอมพิวเตอร์ มศว
เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการ กบข.
วันที่ 27 มีนาคม 2557
และกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF
ณ หอประชุมใหญ่ มศว
เข้าร่วมโครงการอบรมแนวปฏิบัตกิ าร
ในวันที่ 18-19 พ.ย. 2556
ดําเนินการเบิกจ่ายโครงการและ
ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ
วิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพทธ์ ผลกระทบ
รอยัล ครูส.
เข้าร่วมประชุมผูป้ ระสานงานระดับ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2554
ณ ห้องประชุม
สํานักงานอธิการบดี
เข้าร่วมโครงการชุดการแลกเปลีย่ น
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556
เรียนรูเ้ พื่อการประกันคุณภาพ
ณ ห้องประชุม อาคาร
การศึกษา และการศึกษาสําหรับ
สํานักงานอธิการบดี
ผู้บริหาร (SWUQA Excutive Share
and Learn Session)
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
(รุ่นที่ 1) ครัง้ ที่ 3: การบริหารความเสี่ยง ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท
เชิงกลยุทธิแ์ บบบูรณาการ
กรุงเทพฯ
เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการรางวัล
วันที่ 28-30 มกราคม
2557
คุณภาพแห่งชาติ ประจําปี 2557
หลักสูตร TQA Criteria รุ่น 2
เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “การพัฒนา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนิสติ
ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท
มศว”
กรุงเทพฯ
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ รุ่นที่ 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ครั้งที่ 5 เทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ โรงแรม เอเทรียม
(KM) เพื่อมุ่งสู่องค์การคุณภาพ
กรุงเทพฯ
เข้าร่วมประชุม เรืง่ “การแลกเปลีย่ น
วันที่ 10-12 มีนาคม 2557
เรียนรู้การนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
ณ ห้องประชุมโรงแรม
เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการ
แซ็นจูรี่ พาร์ค
ประกันคุณภาพการศึกษา”
กรุงเทพฯ





ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอื่นๆ
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เข้าร่วมประชุมวิชาการและเป็นวิทยากร
ร่วมอภิปราย เรื่อง “การศึกษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21: เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา”
เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ
รุ่นที่ 1 เรื่อง “การบริหารแผนอย่างมี
คุณภาพ” ครั้งที่ 2 การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์และกําหนดดัชนีชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน (KIPs) ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มศว
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ระบบการยื่นขอ
วันที่ 14 พฤศจิกายน
ทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One
2556
Stop Service for National Research
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรด์
Management System)” สํานักงาน
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เข้าร่วมประชุม (แทน) คณะกรรมการ
วันที่ 20 พฤศจิกายน
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานัก
2556
หอสมุดกลาง
ณ ห้องประชุม สํานัก
หอสมุดกลาง
เข้าร่วมประชุมโครงการบ่มเพาะคน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
คุณภาพ (รุ่นที่ 1) ครั้งที่ 3: การบริหาร ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ
กรุงเทพฯ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการ
ณ ห้องประชุม อาคาร
ให้บริการ จากกองการเจ้าหน้าที่
สํานักหอสมุดกลาง
เข้าร่วมโครงการอบรมโครงการอบรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่าย
ณ ห้องประชุมสภา 1
ประชาสัมพันธ์ ประจําปี 2557 หัวข้อ
“งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์”

สรุศักดิ์ ไวยเนตร



วันที่ 27 มีนาคม 2557
ณ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ
รอยัล ครูส พัทยา

วิจิตร อักษรชู

เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงการสมัครขอรับ
“ทุนอุดหนุนการจัดทําวารสารวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์”

บุญลือ เชื้อสุข



ประสาร กรีหิรญ
ั

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

วริน สว่าง

ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอื่นๆ

พิจิตรา ธรรมสถิตย์

วาสนา วงษ์เพชร

จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

กรรณิการ์ ศรีเกตุ

ศิรินันท์ แสงสิงห์

กรรณิกา ทัศนสุวรรณ

อัจฉรา วัฒนรัตน์

นางอุษา ศรีจินดารัตน์

นางวนิดา ธรรมเกษร
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สรุศักดิ์ ไวยเนตร

วิจิตร อักษรชู

บุญลือ เชื้อสุข

ประสาร กรีหิรญ
ั

วริน สว่าง

พิจิตรา ธรรมสถิตย์

วาสนา วงษ์เพชร

จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

กรรณิการ์ ศรีเกตุ

ศิรินันท์ แสงสิงห์

กรรณิกา ทัศนสุวรรณ

อัจฉรา วัฒนรัตน์

นางอุษา ศรีจินดารัตน์

นางวนิดา ธรรมเกษร

รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอื่นๆ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่





เข้าร่วมโครงการอบรมโครงการอบรม
วันที่ 24 มีนาคม 2557
เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่าย
ณ ห้องประชุมสภา 1
ประชาสัมพันธ์ ประจําปี 2557 หัวข้อ
“ถ่ายภาพเบื้องต้น”
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

ประชาสัมพันธ์
ณ ห้องประชุมสภา
เข้าร่วมโครงการสัมมนา “พัฒนา
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2557

ศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์”
ณ โรงแรม ดี วารี จอม
จากศูนย์สารสนเทศและการ
เทียน บีช พัทยา
ประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ

การป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
การจัดการขนส่งและ
หน่วยงาน ประจําปี พ.ศ. 2557
ความปลอดภัย
วันที่ 24-25 กรกฎาคม
            เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
ภายในประเทศซ ก้าวแห่งการพัฒนา
2557
ก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรม
ณ คณะศึกษาศาสตร์
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรสาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนับ สนุนวิชาการและมีกิจกรรม HELLO
ASEAN จากเราถึงเพื่อน เพื่อนําเสนอ
ข้อมูลในแต่ละประเทศอาเซียน ฯ
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บทความตีพิมพ์ของคณาจารย์
ลําดับ
ผลงาน
1
นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง A longitudinal study of
psychological well-being, its antecedences and
consequences among secondary school students
in Bangkok.
2 นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Antecdents and
consequences of youths’ Psychological Immunity.

3

4

5

6

7

วารสาร/งานประชุมวิชาการ
เจ้าของบทความ
ในการประชุม The 28th
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
International Congress of Applied
Psychology Scientific, 9-14 ก.ค.
2557 ณ ประเทศฝรั่งเศส)
ในที่ประชุม The International Journal
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
of Arts & Sciences’(IJAS) American
Cannadian Conference for Academic
Disciplines at Ryerson University’s
International Learning Center
นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Effective Talents
ในที่ประชุม The International Journal รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
Management for Continuing of Managing
of Arts & Sciences’(IJAS) American
Government.
Cannadian Conference for Academic
Disciplines at Ryerson University’s
International Learning Center
นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Psychological factors as ในการประชุม The 28th International
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
correlation of inspiration among undergraduate
Congress of Applied Psychology
students in Srinakharinwirot University, Thailand: Scientific, 9-14 ก.ค. 2557 ณ
A pilot study.
ประเทศฝรั่งเศส
นําเสนอ ผลงานวิจัยเรื่อง Quality of Life among
ในการประชุม The 28th International
อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
Elderly in Thai Context: Research Synthesis by
Congress of Applied Psychology
Meto-Analysis.
Scientific, 9-14 ก.ค. 57 ณ
ประเทศฝรั่งเศส
ผลงานเรื่อง A Behavioral Science Perspective for The American Association for
Dr. Narisara Peungposop and Dr.
Effective Management During Global Disasters and Clinical Chemistry
Kanu Priya Mohan
Public Health CrisesGlobal Point of Care: Strategies
for Disasters, Emergencies, and Public Health
Resilience,
การวิเคราะห์ สั งเคราะห์ งานวิจั ยทางวิ ทยาศาสตร์ วารสารพฤติ กรรมศาสตร์ ปี ท่ี 20 อังศินันท์ อินทรกําแหงนิพิฐ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ : กรณี ศึ ก ษา ฉบับที่ 1 มกราคม 2557
พนธ์ แสงด้วง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยการวิเคราะห์
ปิยะ บูชา
เนื้ อ ห าแ ล ะอ ภิ ม าน (Analysis and Synthesis of
Research in Science, Humanity and
Social Science: Srinakharinwirot University Case
Study by Meta and Content Analysis)
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ลําดับ
ผลงาน
8 ปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์
อภิมาน (Factors correlating with Quality of Life
among Thai Elderly: Research Synthesis by
Meta-Analysis)
9 คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง: แนวคิด การวัด และ
แนวทางการพัฒนา (Character Strengths:
Concept, Measurement and Development
Approach)
10 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบจําลองสมการ
โครงสร้างในงานวิจัยเชิงทดลอง (Applications of
Structural Equation Modeling in Experimental
Research)
11 การพั ฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครอง
และครู ข องเด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เศษ (The
Development of Learning Innovation for the
Parents and Teachers of “Gifted Child)
12 บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “สถิติ: ความรู้ฉบับ
พกพา”

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

วารสาร/งานประชุมวิชาการ
วารสารพฤติ กรรมศาสตร์ ปี ท่ี 20
ฉบับที่ 1 มกราคม 2557

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

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

วารสารพฤติ กรรมศาสตร์ ปี ท่ี 20
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557

รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
ผศ.ดร.ประทีป จินงี่
นางทัศนา ทองภักดี
ประณต เค้าฉิม และชูศรี วงศ์รัตนะ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
พัฒนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม
2557

การขอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีคณาจารย์ที่ดําเนินการขอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 3 ท่าน
และกําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล อาจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
และ อาจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
และมีคณาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ท่าน คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
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การประกันคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการและพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของสถาบั นวิจัยพฤติ ก รรมศาสตร์ มี ความสอดคล้ องกั บ มาตรฐานการศึ ก ษา เพื่ อรับการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
คณะกรรมการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในได้ ดํ าเนิ นการตรวจประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษา
ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประจํารอบปีการศึกษา 2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียน
การสอน และระดับมหาวิทยาลัยโดยยกเว้นการประเมินในตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ สมศ. 16.1, 17 18.1 และ 18.2 (ตาม
หนังสือบันทึกข้อความที่ 0519.1.11/509 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557) ระหว่างวันที่ 24–27 มิถุนายน 2557 ตามราย
องค์ประกอบและตัวบ่ งชี้ของ สกอ. สมศ. และ มศว (จํานวน 36 ตัวบ่ งชี้) พบว่า ในภาพรวมของสถาบันวิจัย
พฤติ กรรมศาสตร์ มี ผลการประเมิ นอยู่ ในระดั บ 4.53 ซึ่ งจั ดอยู่ ในเกณฑ์ คุ ณภาพดี มากโดยมี จํานวน 6 องค์
ประกอบ (2, 3, 4, 7, 8 และ 10) อยู่ในระดับดีมาก และมีจํานวน 4 องค์ประกอบ (1, 5, 6 และ 9) อยู่ในระดับดี
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้
คะแนนประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ

ตนเอง

กรรมการ

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
10. อัตลักษณ์
คะแนนเฉลีย่ รวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. (21 ตัวบ่งชี้)
คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.และมศว (23 ตัวบ่งชี้)
คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สมศ. 11 ตัวบ่งชี้แรก
คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สมศ. รวมทุกตัวบ่งชี้

5.00
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5.00
5.00
5.00
4.67
3.75
5.00
4.00
4.80
4.38
4.42
4.48
3.23
4.10

4.00
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5.00
4.51
4.50
4.00
4.88
5.00
4.00
4.54
4.53
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4.47
4.09
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ผลการประเมิน
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน จํานวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
ตัวบ่งชี้
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
ที่ประเมิน
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี
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1
12
2
6
4
3
4
1
1
2
36

รายงานประจําปี งบประมาณ 2557

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

กิจกรรมเด่นในรอบปี 2556
เกียรติคุณแก่ผู้ทําคุณประโยชน์แก่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ได้เข้าประกวดการออกแบบโปสเตอร์ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
ชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

นางสาวศิรินันท์ แสงสิงห์

รางวัลประกวดออกแบบโปสเตอร์
1. ประเภทจรรยาบรรณสําหรับนักวิจัย
2. ประเภทจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรสายวิชาการ
3. ประเภทจรรยาบรรณสําหรับสําหรับบุลากรสายสนับสนุนวิชาการ
หน่วยงานที่ให้รางวัล งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้ไว้
ณ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2557

นางสาวศิรินันท์ แสงสิงห์
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
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รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจําปี 2557 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รางวัลระดับดี
ผลงานที่ได้รางวัล เรื่อง Psychological Characteristics and Work Situation as correlates of Teachers’
Sufficiency Economy Socialization
โดย นายเกรียงศักดิ์ อุบลไทร
นิสิตปริญญาโท นิสิตระดับปริญญาโท ในสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ได้รับรางวัลจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครบรอบ 48 ปี
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557
-------------------------

รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจําปี 2557 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รางวัลระดับดี
ผลงานที่ ได้ ร างวั ล เรื่ อง ลั ก ษณะสถานการณ์ ในโรงเรี ย น ครอบครั ว และจิ ต พอเพี ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย นายจีรพัฒน์ ศิริรักษ์
นิสิตปริญญาโท นิสิตระดับปริญญาโท ในสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ได้รับรางวัลจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครบรอบ 48 ปี
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557
-------------------------
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โล่เกียรติคณ
ุ “นราธิปพงศ์ประพันธ์”
ในวันครบรอบปีที่ 48 แห่งการสถาปนาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานที่ได้รบั โล่เกียรติคุณ
ผู้มีอุปการคุณด้านวิชาการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
นิสิตเก่าปริญญาเอก ในสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ประจํา ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับรางวัลจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครบรอบ 48 ปี
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557
-------------------------

เกียรติบัตร รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจําปี 2556
ประเภท วิทยานิพนธ์ ระดับ ชมเชย
ผลงานที่ได้รบั เรื่อง การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อสุขภาวะทางจิต
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนใต้
โดย นายณัฐวุฒิ อรินทร์
นิสิตปริญญาเอก ในสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ได้รับรางวัลจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557
-------------------------
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รายงานประจําปี 2557
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ปรึกษา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา

รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่

รวบรวม/เรียบเรียงโดย
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

http://bsri.swu.ac.th/
https://www.facebook.com/BSRIswu
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