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สารผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีภารกิจในการผลิตมหาบัณฑิต ผลิตผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม สืบสานและ
บูรณาการศิลปวัฒนธรรม บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อให้มีกลไกในการกํากับและติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงมีการจัดทํารายงาน
ประจําปีฉบับนี้ เพื่อประโยชน์แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของสถาบันฯ
สถาบันฯ ขอขอบพระคุณคณะทํางานฝ่ายแผนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรทุกคนที่สละเวลา และช่วยให้สถาบันฯ ได้ก้าวเดิน
ไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงตลอดมา

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 สถาบั นฯ ได้ เปลี่ ยนชื่อมาเป็ น “สถาบั นวิจั ยพฤติ กรรมศาสตร์”
มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย 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

การแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Srinakharinwirot University)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(Behavioral Science Research Institute)
คณะกรรมการประจําสถาบัน ฯ

ผู้อํานวยการ (Director)

(Board of Behavioral Science Research Institute)

รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

(Deputy Director of Administration)

(Deputy Director of Academic and Research)

(Deputy Director of Academic and

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

(Assistant Director of Student Affair)

(Assistant Director of Culture and Special)

(Assistant Director of Knowledge Management and

สํานักงานผูอ้ ํานวยการ
(Office of the Director)

Quality Assurance)

ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

(Department of Research and Academic Service)

(Department of Graduate Program and Instruction

Behavioral Science Research Institute

(Teaching and Lecturing)
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

การแบ่งส่วนราชการสํานักงานผู้อํานวยการ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผู้อํานวยการฝ่ายแผน

รองผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

และบริหาร

ฝ่ายวิจัย

และการศึกษาต่อเนื่อง

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ประกันคุณภาพ

ฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้อํานวยการ สํานักงานผูอ้ ํานวยการ
งานบริหารและธุรการ

งานคลังและพัสดุ

งานนโยบายและแผน

งานบริการการศึกษาและการวิจัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์

นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ

นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร

นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ

นางสาวศิรินันท์ แสงสิงห์

นางสาวกรวิกา กัปตพล

นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ

นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์

นางสาวศิรินันท์ แสงสิงห์

นายวิจิตร อักษรชู
นางวริน สว่าง
นายประสาร กรีหิรัญ
นายบุญลือ เชื้อสุข

งานระบบสารสนเทศ

งานบุคคล

นางสาววาสนา วงษ์เพชร

นางสาวสุพิมพ์ชนก ไม่โรยรส

นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
นางสาววาสนา วงษ์เพชร
นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์
นางสาวสุพิมพ์ชนก ไม่โรยรส

นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร

นางสาวกรวิกา กัปตพล

Behavioral Science Research Institute
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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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ผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เริม่ รับตําแหน่ง ณ เดือนกรกฎาคม 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย

รองผู้อํานวยการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

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

Behavioral Science Research Institute
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คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

ผศ. ดร. ประทีป จินงี่

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

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

Behavioral Science Research Institute
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ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

1. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต 2. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
3. ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน

บุคลากรสายวิชาการ

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 2558

ผศ .ดร. ยุทธนา ไชยจูกุล

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

รศ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

Dr.Kanu Priya Mohan

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร. ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

Behavioral Science Research Institute

ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

อ.ดร. พิชญาณี ภู่ตระกูล

บรรจุเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

บรรจุเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

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

น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์

นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์

น.ส.ศิรินันท์ แสงสิงห์

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ

น.ส.วาสนา วงษ์เพชร

นักวิจัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(ชํานาญการ)

(ชํานาญการ)

น.ส. จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย์

น.ส.สุพิมพ์ชนก ไม่โรยรส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษา

บุคลากร
บรรจุ 1 พฤศจิกายน 2557

นางวริน สว่าง

นายประสาร กรีหิรัญ

นายบุญลือ เชื้อสุข

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

Behavioral Science Research Institute
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น.ส. กรวิกา กัปตพล
นักวิชาการศึกษา
บรรจุ 1 ธันวาคม 2557

นายวิจิตร อักษรชู

นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร

พนักงานพิมพ์

พนักงานขับรถยนต์

เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 2558
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บุคลากรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ข้าราชการสายวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป จินงี่
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
5. อาจารย์ ดร.สุภาพร ธนะชานันท์
6. อาจารย์ ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์
ข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ
1. นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์
2. นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์
3. นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
5. อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล
6. อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
7. อาจารย์ ดร.ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์
8. Dr. Kanu Priya Mohan
9. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
10. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
11. อาจารย์ ดร.พิชญาณี ภู่ตระกูล

Behavioral Science Research Institute

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)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา–การตลาด)
นักวิชาการพัสดุ (ชํานาญการ)
บธ.บ. (การบริหารงานทั่วไป)

ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปร.ด. (การวิจยั และสถิติทางการศึกษา)
ปร.ด. (สถิติ)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
ปร.ด. (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต)
ว.ด. (สื่อสารการเมือง)
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
1. นางสาวศิรินันท์ แสงสิงห์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (การเงินและบัญชี)
บธ.ม. (การจัดการ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานธุรการ)
บธ.บ. (การบัญชี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นักวิชาการศึกษา
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
บุคลากร
บธม. (บริหารธุรกิจ)
นักวิชาการศึกษา
คม. (โสตทัศนศึกษา)

2. นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
3. นางสาววาสนา วงษ์เพชร
4. นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิต
5. นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
6. นางสาวสุพิมพ์ชนก ไม่โรยรส
7. นางสาวกรวิกา กัปตพล
ลูกจ้างประจํา
1. นายวิจิตร
2. นางวริน
3. นายประสาร
4. นายบุญลือ
5. นายสุรศักดิ์

อักษรชู
สว่าง
กรีหิรญ
ั
เชื้อสุข
ไวยเนตร

Behavioral Science Research Institute

พนักงานพิมพ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558
งบประมาณ
เงินรายได้
1,815,200
400,000
68,000
1,593,600

รวม

ร้อยละ

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน

งบประมาณ
แผ่นดิน
7,915,600
1,050,000
-

7,915,600
2,865,200
400,000
68,000
1,593,600

งบรายจ่ายอื่น

-

2,268,000

2,268,000

51.29
18.56
2.59
0.44
10.33
14.70

งบกลาง (เงินนอกงบประมาณ)

-

323,400

323,400

2.09

รวม

8,965,600

6,468,200

15,433,800

100.00

หมวดรายจ่าย

Behavioral Science Research Institute
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

เปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558

แหล่งเงินทุน

งบประมาณ ปี 2557

งบประมาณ ปี 2558

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

งบประมาณแผ่นดิน

-

-

1,361,500

14.38

งบประมาณเงินรายได้สถาบันฯ

417,130

2.67

120,650

1.27

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

648,000

4.15

165,000

1.74

งบประมาณบัณฑิต

-

-

200,000

2.12

แหล่งทุนภายนอก

14,558,575

93.18

7,619,490

80.49

รวม

15,623,705

100.00

9,466,640

100.00

Behavioral Science Research Institute
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

เปรียบเทียบงบประมาณทุนสนับสนุนโครงการวิจยั ระหว่างปี 2557-2558

Behavioral Science Research Institute
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ผลการดําเนินงานตามภารกิจ
ของ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

Behavioral Science Research Institute
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

งานวิจัย
โครงการวิจัย

รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ส่งเสริมการศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาของ
เยาวชนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
การสังเคราะห์องค์
ความรู้ทางพฤติกรรมศา
สตรืจากวารสาร
พฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
Coaching and Mentoring
for Educators:
Investigating the
Cognitive-AffectiveBehavioral Learning
Outcomes of Training

การพัฒนามโนมติที่
ถูกต้องเรื่อง "การศึกษา
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จิตวิทยาความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและการพัฒนา
เครื่องมือวัด: การวิจัย
ข้ามวัฒนธรรม

การจ้างสํารวจความ
ผูกพันของพนักงานต่อ
การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย

Behavioral Science Research Institute







นางสาวอุษา ศรีจนิ ดารัตน์

อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

ผศ.ดร. ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ. ดร. ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

ชื่องานวิจัย
ที่ได้รับทุน

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร จาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก จํานวน 16 โครงการ วงเงินงบประมาณ 9,436,640 บาท (แปดล้านสองแสนสามหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบ
บาทถ้วน) ดังนี้
จํานวนเงินสนับสนุน
(บาท)

ภายใน

ภายนอก

165,000
เงินรายได้
มศว

ธันวาคม 57 พฤศจิกายน
2558

60,000
เงินรายได้
สถาบันฯ
ประจําปี
2558

มกราคม 2558
- ธันวาคม
2558

60,650
เงินรายได้
สถาบันฯ
ประจําปี
2558
รอบ 2

กรกฎาคม
2558 มิถุนายน
2559

200,000
ทุนบัณฑิต
ประจําปี
2557

สิงหาคม
2557กรกฎาคม
2558

15,000
การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย
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ระยะเวลา

Srinakharinwirot University.

240 วัน (5
มีนาคม
2558)

การจ้างสํารวจความพึง 
พอใจของพนักงานต่อ
การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย ประจําปี
2558
โครงการพัฒนาเชิงรุก
ด้วยการเรียนรู้จากสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการประเมินผล
กระบวนการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

โครงการปฏิรูปการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้
กระบวน การชี้แนะ
Coaching and Mentoring
(จังหวัดศรีสะเกษ)
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารผลงานและ
สมรรถนะ: การศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับบริบท
ของราชการพลเรือน
สามัญของไทย
โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงและ
พัฒนาเครื่องมือการ
ติดตามและประเมิน
ผลการใช้ประโยชน์
กลุ่มกําลังคนคุณภาพ
ในระบบราชการ
โครงการศึกษาวิจัย
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสํานักงาน
ป.ป.ส.

นางสาวอุษา ศรีจนิ ดารัตน์

อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ผศ .ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ. ดร. ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

ชื่องานวิจัย
ที่ได้รับทุน

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

จํานวนเงินสนับสนุน
(บาท)

ภายใน

ระยะเวลา

ภายนอก
15,000

240 วัน (5

การทางพิเศษ มีนาคม 2558)
แห่งประเทศไทย



1,195,000
สํานักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน









1,569,000
ศูนย์สรรหาและ
เลือกสรร (ศศล.)
สํานักงาน ก.พ



300,000
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28

ก.พ.2558ส.ค. 2558

27 กพ.
2558-30
ก.ย. 2558
เดือนมีนาคม
2558
(215 วัน)

จังหวัดศรีสะเกษ



930,890
สํานักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน



1,249,600
สํานักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการพล
เรือน



Behavioral Science Research Institute

1,200,000
ป.ป.ส.
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27 มีนาคม 4 กันยายน
2558

1 ม.ค. -30
มิ.ย. 2558

1 ม.ค. 30 มิ.ย.
2558

นางสาวอุษา ศรีจนิ ดารัตน์

อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ผศ .ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ. ดร. ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

ชื่องานวิจัยที่ได้รับ
ทุน

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

จํานวนเงินสนับสนุน
(บาท)

ภายใน



การศึกษาข้าม
วัฒนธรรม: ปัจจัยเชิง
เหตุและผลของ
พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานองค์กร
พัฒนาเอกชนใน
ประเทศไทย พม่า ลาว
และกัมพูชา

กระบวนการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่
การพัฒนาเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมเพื่อ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน: กรณีศึกษา
ชุมชนไทยพวน
จังหวัดนครนายก

โครงการปฏิรูปการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยใช้
กระบวนการชี้แนะ
Coaching and
Mentoring (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)
สถานการณ์ ปัจจัยเชิง
สาเหตุ และแนวทาง
ส่งเสริมการศึกษาต่อ
อาชีวศึกษาในเขต
พัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ระยะเวลา

ภายนอก
861,500 พ.ย. 2557 งบแผ่นดิน ต.ค. 2558
ประจําปี
2558



500,000 ก.พ. 2558งบแผ่นดิน ม.ค. 2559
ประจําปี
2558

280,000 25 ก.พ.- 30
ก.ย. 2558

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา



595,000
สกว.

1 ก.ค. 5830 มิ.ย.60
2 ปี

Total 485,650 8,980,990 9,466,640

Behavioral Science Research Institute
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

งานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ 2558
ลําดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แหล่งทุน

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผศ. ดร. ประทีป จินงี่
อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
โดยแผนงานบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย
เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปี 2557
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปี 2557

1

พัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพื่อการ
ดูแลและป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้าและโรค
วิตกกังวลในผู้สูงอายุ

2

เก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลความรอบ รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
รู้ด้านสุขภาพ (ความฉลาดทางสุขภาพ) ของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง
เก็บรวมรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
พฤติกรรมสุขภาพ
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
การเตรียมความพร้อมสู่การทํางานอาสา
และการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเองที่
เกี่ยวข้องกับการทํางานอาสาของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตร
น.ส.วาสนา วงษ์เพชร

3
4

5
6

7

การศึกษาข้ามวัฒนธรรม: ปัจจัยเชิงเหตุและ
ผลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงานองค์กรพัฒนาเอกชนใน
ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา
An Evaluation of the Historical roots,
Evolution and Future Development in
Thailand

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr. Kanu Priya Mohan
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปี 2557
เงินรายได้สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประจําปี 2556

เงินรายได้สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประจําปี 2557
งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2558

จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
ส่วนสะสมของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประจําปี 2557
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การนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์
ลําดับ
ผลงาน
1 An Analysis of Conflicts in
Thailand during 2013-2014

2

A Study of Community Based
prevention for Anxiety and
Depression among the Elderly in
Thailand.

3

A Causal Relationship of Living
Behavior Based on Sufficiency
Economy Philosophy for Thai
University Students
Multilevel Causal Analysis of
Socio-Psychological and
Behavior factor of Health

4

5

Moral Political Participation
Behaviors of undergraduate
students in Bangkok
Metropolitan.

เวทีการนําเสนอ
ในการประชุม 14th International Symposium
on the Contributions of Psychology to peace,
to be held in Johannesburg and Pretoria,
South Africa from 29 May to 4 June 2015.
การประชุม 11th Biennial Conference of Asian
Association of Social Psychology and 52nd
Annual Convention of the Psychological
Association of the Philippines (PAP)
18-22 ส.ค. 2558 เมือง Quezon
ประเทศฟิลิปินส์
การประชุม Tenth International Conference on
Interdisciplinary Social Sceince: "
ณ Split, Croatia ระหว่างวันที่ 4-16 มิ.ย.58
การประชุม International Journal of
Arts&Sicence’ (IJAS) International Conference
for Social Sciences and Humanities at 30 rue
Cabanis, Paris, France: Paris 2015: EuroAmerican Conference for Academic
Disciplines ประเทศฝรั่งเศส
วันที่ 11-19 เมษายน 2558
การจัดการประชุม International Journal of
Arts & Sciences’ (IJAS) International
Conference for Social Sciences and
Humanities at 30 rue Cabanis, 75014 Paris,
France: Paris 2015: Euro-American
Conference for Academic Disciplines
ประเทศฝรั่งเศส
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รองศาสตราจารย์ ดร.
ดุษฎี โยเหลา

รองศาสตราจารย์ ดร.
ดุษฎี โยเหลา

รองศาสตราจารย์ ดร.
อรพินทร์ ชูชม

รองศาสตราจารย์ ดร.
อังศินันท์ อินทรกําแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิชุดา กิจธรธรรม
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การนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์
ลําดับ
6

ผลงาน
The Mediating Effect of Job
Satisfaction on Learning
Organization Culture and
Turnover intention Among
Generation X Workers of
Nonprofit Organization in
Thailand.
The fifth Asian Conference on
Psychology & Behavioral Science
2015

เวทีการนําเสนอ
ชื่อการประชุม International Journal of
Arts&Sicence’ (IJAS) International Conference for
Social Sciences and Humanities at 30 rue
Cabanis, Paris, France: Paris 2015: EuroAmerican Conference for Academic Disciplines
ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 11-19 เมษายน 2558
ณ Osaka International Conference Cenrter,
Osaka Japan.
วันที่ 25-30 มี.ค.58

อาจารย์ ดร.
ศรัณย์ พิมพ์ทอง

8

Psychological Resources, Coping,
and Job Well-Being of
International School Teachers in
Thailand: A Mixed Method
Investigation

Dr.Kanu Priya Mohan

9

Subjective Well-Being and
Learning Behavior among School
Students in Thailand

การประชุม 11th Biennial Conference of Asian
Association of Social Psychology and 52nd
Annual Convention of the Psychological
Association of the Philippines (PAP)
วันที่ 18-22 ส.ค. 2558 เมือง Quezon
ประเทศฟิลิปินส์
การประชุม The Asian Conference on
Psychology & the Behavioral Sciences 2015
(ACP 2015) Osaka International Convention
Center, Osaka, Japan 26-29 มี.ค. 2558

7
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ผู้นําเสนอ
อาจารย์ ดร.
สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์
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บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติและระดับชาติ
ลําดับ
1

2

3
4

5

6

7

8

9

ผลงาน

แหล่งตีพิมพ์

Asia Social Science Vol. 11, No.
Psychosocial Factor Correlated with
Sufficient Consumption Behavior of
4, January 2015)
Students in Thailand and Malaysia
The Mediating Effect of Job Satisfaction on International Journal of Behavioral
Learning Organization Culture and Turnover
Science 2015,
Intention among Generation X Workers of
Vol. 10, Issue 1, 35-46
Nonprofit Organizations in Thailand
การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
ตามแนวพระพุทธศาสนา
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
การศึกษาสมรรถนะที่ต้องการจําเป็น
ด้านการจัดการความขัดแย้งของ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558
ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ:
กระบวนการ พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพใน
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558
ชีวิตการทํางาน
ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม: การพัฒนา และ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด พหุระดับ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558

การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วย
การจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ขององค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (Thai PBS)
A COMPARATIVE STUDY OF
EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN
THAILAND AND NEIGHBORING
COUNTRIES: LAO PDR AND CAMBODIA
Conflicts in Thailand during 2013-14: An
Analysis of Conflict News in Mass Media.

Behavioral Science Research Institute

วารสารพฤติกรรมศาสตร์
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558

เจ้าของผลงาน
Dr.Saran Pimthong

Dr.Sudarat Tuntivivat and
Montree Piriyaku

ผศ.ดร.ประทีป จินงี่
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล และ
Dr.Kanu Priya Mohan
ผศ.ดร.ประทีป จินงี่
รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์
และอ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

Schola
Vol 6, No 2 (2014)

Asst.Prof. Dr.Wichuda
Kijthonthum

International Journal of
Behavioral Science 2015,
Vol. 10, Issue 2, 69-78

Dusadee Yoelao, Thasuk
Junpresert, Sudarat Tuntivivat
and Napattararat
Chaiakkarakan
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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
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ระดับการศึกษา

จํานวน (คน)

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

รวม
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28
67
34
33
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รายชื่อนิสิตผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
นิสิตระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษา ประจําปี 2557
เน้นวิจัย คือ
1. นายณัฐวุธ แก้วสุทธา
2. พิณนภา แสงสาคร
มีวิชาเรียน คือ นางสาวปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
นิสิตระดับปริญญาโท ที่จบการศึกษา ประจําปี 2557
1. นางสาววีรนุช แซ่ฉิน
2. นางสาวพนิตพักตร์ ประสารพันธ์
3. นางสาววันทนา วัฒนธรรม
4. นางสาวพรพรรณ บัวทอง
5. นางสาวมัญชลี เปี่ยมดี
6. นายวชรพงษ์ วงษ์พรมมา
7. นายกฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ
ปริญญานิพนธ์ของนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
ระดับปริญญาเอก
1. ณั ฐวุธ แก้ วสุ ทธา เรื่อง รูป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ งสาเหตุ แ ละประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรม การดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น
2. พิณนภา แสงสาคร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา
3. นางสาวปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ เรื่อง ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดพหุระดับ
ระดับปริญญาโท
1. นางสาวพรพรรณ บัวทอง เรื่อง สถานการณ์ในการทํางานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การทํางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์
2. นางสาวมัญชลี เปี่ยมดี เรื่องลักษณะทางสังคมและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
อบายมุขของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. นายวชรพงษ์ วงษ์ พ รมมา เรื่ อ ง ปั จ จั ย ทางจิ ต สั ง คมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์และผลกระทบด้านการเรียน ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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4. นายกฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ เรื่อง การพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสร้างพฤติกรรมการจัดการความ
เสี่ยงในการเผชิญภัยพิบัติผ่านทุจทางจิตวิทยา
5. นายวั ล ลภ รุ จิ ข จร เรื่ อง รู ป แบบและกระบวนการถ่ ายทอดความเป็ น มั ค คุ เทศก์ วัด วั ง :กรณี ศึ ก ษา
มัคคุเทศก์วัดวังในเขตกรุงเทพมหานคร.
6. นายธีรพงษ์ บําเพ็ญทาน เรื่อง สถานการณ์ ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่
เรียนดนตรีของนักเรียนวิชาเอกดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
7. นางสาวรมณธรณ์ นาเมื อ ง เรื่อง ปั จ จั ย ทางจิ ต สั งคมที่ เกี่ ยวข้ องกั บ พฤติ ก รรมการทํ างานอย่ างเป็ น
กัลยาณมิตรของข้าราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
8. นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิ ช เรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
9. นางสาวพิมพ์วิมล แก้วขํา เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาชีวิตด้านเศรษฐกิจ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา
10. นางสาวชนินญา เพลาวรรณ์ เรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริการเชิงรุกของ
พนักงานดีแทค
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติและระดับชาติของนิสิต
ลําดับ
1

ชื่อนิสิต
ณัฐวุธ แก้วสุทธา

การนําเสนอ/ตีพิมพ์
โมเดลความสั มพั นธ์เชิงสาเหตุ พฤติ กรรมการดู แลอนามั ยช่องปากและสภาวะ
อนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21
ฉบับที่ 1 มกราคม 2558
การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา
การประชุมวิชาการ “การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและ
สังคม” ครบรอบ 60 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ในวันอังคาร 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559
ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพหุระดับ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558
ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
มกราคม 2557
เรื่อง สถานการณ์ในการทํางานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ทํางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์
ได้รับรางวัล บทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา
(ป.โท) สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา NIDA
ครบรอบ 49 ปี
ลั ก ษณะทางสั ง คมและลั ก ษณะทางจิ ต ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมหลี ก เลี่ ย ง
อบายมุขของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปัจจัยทางจิตสั งคมที่เกี่ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และ
ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น ก า ร เรี ย น ใน นั ก เรี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

2

พิณนภา แสงสาคร เรื่อง

3

นางสาวปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

4

นางสาววัชราภรณ์ อมรศักดิ์

5

นางสาวพรพรรณ บัวทอง

6

นางสาวมัญชลี เปี่ยมดี

7

นายวชรพงษ์ วงษ์พรมมา

8

นายกฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ อิทธิพลของปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงใน
การเผชิญอุทกภัยผ่านทางทุนพลังใจทางบวก และการเติบโตทางสังคมจิตใจของ
ครูในจังหวัดปริมณฑล
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558

9

นายวัลลภ รุจิขจร

รูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความเป็นมัคคุเทศก์วัดวัง :กรณีศึกษามัคคุเทศก์วัด
วังในเขตกรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการ “การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อ
พัฒนาบุคคลและสังคม” ครบรอบ 60 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ในวันอังคาร 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559
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ลําดับ
ชื่อนิสิต
10 นายธีรพงษ์ บําเพ็ญทาน

11 นางสาวรมณธรณ์ นาเมือง

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

การนําเสนอ/ตีพิมพ์
สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีของ
นักเรียนวิชาเอกดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการประชุมวิชาการ “การ
วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม” ครบรอบ 60 ปี การสถาปนา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันอังคาร 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานอย่างเป็นกั ลยาณมิตรของ
ข้ า ราชการครู สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาปทุ ม ธานี ในการประชุ ม
วิชาการ “การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม” ครบรอบ 60 ปี
การสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันอังคาร 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559

12 นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช

ปั จ จั ย ทางจิ ต สั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมรั ก การอ่ า นของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการประชุมวิชาการ “การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อ
พัฒนาบุคคลและสังคม” ครบรอบ 60 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ในวันอังคาร 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 8
ฉบับที่ 1 มกราคม 2559

13 นางสาวพิมพ์วิมล แก้วขํา

เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาชีวิตด้านเศรษฐกิจ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา
ในการประชุมวิชาการ “การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม”
ครบรอบ 60 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันอังคาร 25 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559

14 นางสาวชนินญา เพลาวรรณ์ ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริการเชิงรุกของพนักงานดีแทค
ในการประชุมวิชาการ “การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม”
ครบรอบ 60 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันอังคาร 25 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559
15

Namphung Meesil

16

Nanchatsan Sakunpong

17

Aroonothai Payakkapong

Reinforcing life and work skills; one effective sort of homeschooling in the century of 21th
: Mix-medthodology ในงาน The 12th International Postgraduate Research Colloquium
ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
Nobody ever heard me’: Exploring the life crisis among Thai Amphetamine Dependence
Women. ในงาน The 12th International Postgraduate Research Colloquium
ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
E-commerce Using Behavior among Thai SMEs Exporters: Fashion Categories.
ในงาน The 12th International Postgraduate Research Colloquium
ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
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ลําดับ
ชื่อนิสิต
18 Jiraporn Ruangying

19 Rossukon Kaewpongpok

20 Piyawan Boonpen

21 Arunee Limmanee

22 Pariyawit Nurash

23 Itsariya Parichatikanond

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

การนําเสนอ/ตีพิมพ์
Educational Decentralization in Thailand: The Different Perceptions between the
Transferred Schools and the Local Government Organizations. ในงาน The 12th
International Postgraduate Research Colloquium ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
King’s Theory of Goal Attainment: Community Based Rehabilitation.
ในงาน The 12th International Postgraduate Research Colloquium
ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
Research and Development of Program for Developing the Competency to
research of Academic Staff in Higher Education.
ในงาน The 12th International Postgraduate Research Colloquium
ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
Reproductive Health of Female Students with Hearing Impairments: Case Study
on Settasathian and Nakhonpathom School for the Deaf in Thailand.
ในงาน The 12th International Postgraduate Research Colloquium
ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
Factors Affecting Work Performance of Soldiers in the Royal Thai Armed Forces
Headquarters at Bangkok. ใน งา น The 12th International Postgraduate Research
Colloquium. ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
Factors Affecting Work Performance of Soldiers in the Royal Thai Armed Forces
Headquarters at Bangkok. ใน งา น The 12th International Postgraduate Research
Colloquium. ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
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การพัฒนานิสิต
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิต
ดําเนินการวางแผนจัดกิจกรรมพฒนาศักยภาพนิสิต ปร.ด.เน้นวิจัย ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม
2558 นี้ และสําหรับกิจกรรม เร่งรัดการทําเค้าโครงปริญญานิพนธ์และพบอาจารย์ที่ปรึกษาในการประชุมเพื่อ
กระตุ้นทําปริญญานิพนธ์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ผลการประเมินกิจกรรมมีคะแนนความพึงพอใจ 4.20
และอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
สําหรับ ป.เอก ปร.ด. รุ่น 2 มีกิจกรรมประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 และ
ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
- กิจกรรมสนับสนุนการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการของนิสิต

สถาบันฯ สนับสนุนการให้ทุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านหัวข้อปริญญานิพนธ์แล้ว
ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา จํานวน 5 ทุนๆละ 10,000 บาท ได้แก่
1. น.ส.ชนัดดา ภูหงษ์ทอง (ปร.ด.มีวิชาเรียน)
2. น.ส.พิชชาดา สุทธิแป้น (ปร.ด.มีวิชาเรียน)
3. น.ส.พิศุธิภา เมธีกุล (ปร.ด.มีวิชาเรียน)
4. น.ส.สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี (ปร.ด.มีวิชาเรียน)
5. นายศราวุธ ตรีศรี (ปร.ด. โทควบเอก)
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและการสื่อสารของนิสิต

Dr.Kanu ได้ จั ด กิ จ กรรม ครั้ งที่ 1: Developing English skills for Presenting Research, 24th
March, 2015
Special Visit and Lectures from 5-6th August 2015: BSRI invites you attend special
lectures and workshop conducted by our invited guest- Prof. Dr. Noraini Mohd. Noor, Professor in
Psychology, International Islamic University Malaysia, from Malaysia.
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- ปฐมนิเทศ

สถาบันฯ จัดงานปฐมนิเทศ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558
- ปัจฉิมนิเทศ

สถาบันจัดงานปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

- กิจกรรมส่งเสริมการนําเสนอและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในเวทีนานาชาติ (IPRC)

Dr.Kanu ได้จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1: Developing English skill for writing in International Journals,
24th February, 2015
Special Visit and Lectures from 5-6th August 2015: BSRI invites you attend special
lectures and workshop conducted by our invited guest- Prof. Dr. Noraini Mohd. Noor, Professor in
Psychology, International Islamic University Malaysia, from Malaysia.
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต

ทุกรายวิชามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตโดยผู้สอนถ่ายทอด
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมการทําวิจัยให้แก่นิสิต
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

2. โครงการ The theme of the 12th IPRC is "Bridging the Universities and the Industry: Research
for the Future".
สถาบันฯ จัดโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558

Behavioral Science Research Institute

32

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ด้านบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในจั งหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก (โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 3R: จากโรงเรียนสู่ชุมชน)
สถาบันได้ดําเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 3R:
จากโรงเรียนสู่ชุมชน และได้ลงพื้นที่ 2 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 3 ประการ คือ 1) เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการสอนธรรม 2)
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ เจตคติ และพฤติ ก รรมด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยหลั ก 3R และ 3) เพื่ อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และสถานศึกษาในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน ทั้งนี้มีพื้นที่
ให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลี ต. เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก และโรงเรียน
ร่มเกล้า ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมีกลุ่มผู้รับบริการ ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียน
และครู และกลุ่มผู้ปกครอง
ลักษณะของกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะด้วยหลัก 3R คือ
การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จําเป็น (Reduce) การนําสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ํา (Reuse) การนําหรือเลือกใช้
ทรัพยากรที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม ่ (Recycle) แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการจัดการขยะ
กิจกรรมที่ 2 การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขยะ
กิจกรรมที่ 3 การฝึกทักษะการจัดการขยะและการแยกขยะ
กิจกรรมที่ 4 ฐานการเรียนรู้การจัดการขยะด้วยหลัก 3R
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
จํานวนผู้เข้ารับบริการ
จํานวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละของจํานวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ร้อยละของผู้รับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
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ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
1 ชิ้น
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ผล
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ตัวชี้วัด
ตามที่โครงการกําหนด
ร้อยละของผู้รับบริการมี
ความรู้เพิ่มขึ้นภายหลังการ
จัดกิจกรรม
เจตคติของผู้รับบริการต่อ
การจัดการขยะ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

เป้าหมาย

ผล
จ.นครนายก

จ.สระแก้ว

ร้อยละ
60

80

85

ระดับดี*

ดี
ประเมินผลจากการให้ผู้รับบริการกลุ่มนักเรียนและ
ครูสะท้ อนผลการจั ดกิจกรรม ซึ่งนักเรียนและครู
ส่ วนใหญ่ เห็ นประโยชน์ เกี่ ยวกั บ การคั ด แยกขยะ
ตามประเภทขยะ รู้สึกพึ งพอใจ/ภู มิใจ/ดีใจเมื่ อคั ด
แยกขยะได้ ถูกต้องและพร้อมที่ จะคั ดแยกทุ กครั้ง
เมื่อมีโอกาสทั้งที่บ้านและโรงเรียน

ดี
ประเมินผลจากการให้ผู้รับบริการกลุ่มนักเรียนและครู
สะท้ อนผลการจั ดกิ จกรรม ซึ่ งนั กเรียนและครู ส่ วน
ใหญ่ เห็ น ประโยชน์ เกี่ ย วกั บ การคั ด แยกขยะตาม
ประเภทขยะ รู้สึกพึงพอใจ/ภูมิใจ/ดีใจเมื่อคัดแยกขยะ
ได้ถูกต้องและพร้อมที่จะคัดแยกทุกครั้งรวมทั้งยินดีท่ี
จะนําความรู้ที่ได้รับในช่วง 2 วันไปถ่ายทอดให้เพื่อน
รุ่นพี่และคนในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พฤติกรรมการจัดการขยะ
ระดับดี*
ดี
ดี
ของผู้รับบริการ
ประเมิ นจากการสั งเกตพฤติ กรรมการซื้ อสิ น ค้ า ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภค
อุปโภคบริโภคในกิจกรรมจํา ลองสถานการณ์ตลาด บริโภคในกิจกรรมจําลองสถานการณ์ตลาดนัดรักษ์สิ่ง
นัดรักษ์สิ่งแวดล้อมสิ่งที่สังเกตเห็น คือนักเรียนนํา แวด ล้ อมสิ่งที่ สั งเกตเห็ นคื อนั กเรียนนํ าถุ งผ้ ามาใส่
ถุงผ้ามาใส่ส่งิ ของแทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งถือเป็น สิ่งของแทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งถือเป็นการลดการใช้
การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จําเป็น(Reduce)
ทรั พยากรที่ ไม่ จํ าเป็ น (Reduce) รวมทั้ งมี ทั กษะการ
ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกจากผู้ขาย (Reject)
หมายเหตุ * ใช้การประเมินด้วยวิธกี ารสังเกต และสะท้อนผลการจัดกิจกรรม (After Action Review) ระหว่างและหลังการจัดกิจกรรม

ผลการบูรณาการทางวิชาการ
การบูรณาการ
การวิจัย

วิธีการบูรณาการ
นํ าองค์ ค วามรู้ ที่ ได้ จากการวิ จั ย
เช่ น แนวคิ ดทฤษฎี เครื่ องมื อการ
วิ จั ย ชุ ดฝึ กอบรม ข้ อค้ นพบจาก
การวิจัย เป็นต้น ไปใช้เป็นแนวทาง
ในพัฒนาและการจัดกิจกรรมเพื่อ
พั ฒ นาความรู้ เจตคติ และทั ก ษะ
ของคนในชุ ม ชนในการพั ฒ นา
คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและการ
อนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
การเรียนการสอน นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้และใช้ทักษะ
ของการเป็นนักวิจัยเชิงคุณภาพซึ่ง
ผลผลิ ต ที่ ได้ ส ามารถนํ าไปใช้ ใน
โครงการบริการวิชาการได้

ตัวชี้วัด
มีการนํ าส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิจั ยของอาจารย์ หรื อ
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ของนิ สิ ต ใน
ระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี
บั ณ ฑิ ตสาขาวิ ช าการวิ จั ย
พฤติกรรมศาสตร์อย่างน้อย 1
เรื่ อ งไปใช้ เป็ น พื้ น ฐานหรื อ
แนวทางสํ า หรั บ การดํ าเนิ น
โครงการ
จํ านวนนิ สิ ตที่ ลงทะเบี ยนใน
รายวิชาร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการบริการ
วิชาการ
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ผล
ในแต่ ล ะกิ จ กรรมที่ ให้ ค วามรู้ มี ก ารนํ า แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
กระบวนการมาจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น รายงานการวิจัยเรื่อง
“กลยุ ทธ์ สํ าหรั บครอบครั วในการพั ฒ นาพฤติ กรรมอนุ รั กษ์
สิ่ งแวดล้ อมในเด็ ก ไทย”รายงานการวิ จั ยเรื่ อง “การพั ฒ นา
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
ของชุ มชนหนอกหมากฝ้ ายอย่ างยั่ งยื น ด้ วยการสั งเคราะห์
งานวิจัย” เป็นต้น
มอบหมายให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วป 703 การวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพ นํ าความรู้ที่ ได้ จากการเรี ยนในหั วข้ อ หลั กการและ
เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการลงพื้นที่
ในช่ วงของการสํ ารวจปั ญ หาความต้ องการของชุ มชนในการ
จั ดการปั ญ หาขยะ และนํ าความรู้ที่ ได้ จากการเรียนสู่ การจั ด
กิจกรรมในชุมชน เช่น การจัดสนทนากลุ่มกับคณะครูเพื่อสร้าง
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ บู รณาการเรื่องสิ่งแวดล้อมไปใน
แผนการสอนนอกจากนี้ยังนําความรู้ไปใช้เพื่อประเมินผลการจัด
กิจกรรมด้วยการสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก
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การบูรณาการ
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

วิธีการบูรณาการ
ตัวชี้วัด
ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม มี มี ก ารให้ ค วาม รู้ ด้ าน
คุณธรรมจริยธรรมบน คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมแก่
ฐานวัฒนธรรมชุมชน
สมาชิ กในชุ มชนบนฐาน
วัฒนธรรมชุมชน

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ผล
มีการสอดแทรกความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การดําเนิน
ชีวิตภายใต้การรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
ซึ่งผลพบว่ากลุ่มผู้รับบริการมีความรู้และตระหนั กในเรื่อง ของการอนุ รักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น มีการรวมกลุ่มกันในการทํากิจกรรมเพื่อชุมชนทั้งมน
ระดั บของนักเรียนซึ่งมีการรวมตัวกั นชั ดเจนภายใต้การนํ าของคณะครูและ
ผู้อํานวยการโรงเรียนและการรวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มอายุ
ที่มีบทบาทในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนนอกจากนี้ในการจัด
กิจกรรมมีการสอดแทรกในเรื่องการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เช่น การนําขยะมาสร้างมูลค่า มาประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้แบบ
พืน้ บ้าน

ผลการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ
การสร้างความร่วมมือ
ผลการบูรณาการ
1. มีนิสิตทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้ให้บริการและ
หน่วยงานภายใน
วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากรประจําฐานจํานวน 10 คน
2. มีบุคลากรภายในมหาวิท ยาลัย ที่เป็ นเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ นักวิชาการศึกษาของศูนย์วิท ยาศาสตรศึกษา และ
อาจารย์ประจําคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งให้ความร่วมมือในเรื่องการประสานงานในพื้นที่
การให้คําแนะนําและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและสื่อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการขยะ
หน่วยงานภายนอก 1.มีวิทยากรจากบริษัทฝึกอบรมของเอกชนและวิทยากรจากกองทัพเรือมาช่วยเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดกิจกรรมทั้ง
กิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลัก 3 R รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการและสร้างการทํางานเป็นทีม
และระเบียบวินัยให้แก่ผู้เข้ารับบริการ
2.มีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยให้ความร่วมมือ
ในการอํานวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่เพื่อดําเนินกิจกรรมและติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนและชุมชนที่เข้ารับบริการ

ภาพการจัดกิจกรรม
“โครงการเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 3R: จากโรงเรียนสู่
ชุมชน” ใน 2 พื้นที่ให้บริการ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอําเภอ ปากพลี ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จังหวัด
นครนายก และโรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
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ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 3R: จากโรงเรียนสู่ชุมชน
โรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

2. การประชุมสัมมนาวิชาการ ” การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม” เนื่องใน
วันสถาปนาสถาบั นวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี สถาบั นวิจัยพฤติ ก รรมศาสตร์ เมื่ อวันที่ 25
สิงหาคม 2558
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสต์ได้ดําเนินการโครงการสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 60 ปี ขึ้นในวันอังคาร
ที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยมีกิจกรรมทําบุญในช่วงเช้าและกิจกรรมมอบกระเช้าดอกไม้พร้อมของที่ระลึกแด่แขก
ผู้มีเกียรติที่มาแสดงความยินดี โดยมีคณาจารย์ที่เกษียณอายุ ข้าราชการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากร
ภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง “ สุขภาวะทางจิต กับ ประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นั ก เรี ย นในมุ ม มองของจิ ต วิ ท ยาเชิ งบวก”(“Positive Psychology, Psychological Well-being and the Student
Learning Experience”) โด ย Prof. Dr. Ann Macaskill MA (Hons) PhD, AFBPS FHEA, Psychologist, Sheffield
Hallam University, UK”
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และกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation) ประกอบด้วย
ห้องที่ 1 การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ด้านองค์การ
ห้องที่ 2 การวิจัยพฤติกรรมการเรียนรู้
ห้องที่ 3 การวิจัยพฤติกรรมทั่วไป
ในการนําเสนอผลงานวิจัยมีท้ังผู้คนภายในและภายนอก จํานวนทั้งสิ้น 19 คน โดยมีนิสิตนําเสนอ
ผลงานวิจัย จํานวน 8 คน

ภาพกิจกรรม
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3. โครงการ “เทคนิคการวิจัยและการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปรผล LISREL”
ได้ดําเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 15-23 มิถุนายน 2558 และได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 สําหรับวันนี้บรรยาย ในหัวข้อ ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ณ ห้อง 201 บัณฑิตวิทยาลัย มศว มีคะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ 4.08
วันที่ 16-17 มิถุนาบน นี้ จะอบรม ในหัวข้อ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย
โปรแกรม LISREL ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว มีคะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ 4.23
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 หัวข้อในการฝึกอบรม "การวิเคราะห์โมเดลสมาการโครงสร้าง
ด้วยโปรแกรม AMOS I: Observed Variable Model มีคะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ 4.26
วันที่ 20-23 มิถุนายน 2558 หัวข้อในการฝึกอบรม Mplus มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.75
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วารสารวิชาการ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science) เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เข้าฐานข้อมูล TCI ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ซึ่งจัด
อยู่ ในกลุ่ ม ที่ 1 ของฐานข้ อมู ล TCI จะถู ก คั ด เลื อ กเข้ าสู่ ฐ านข้ อ มู ล ASEAN Citation Index (ACI) ต่ อ ไป และ
ฐานข้อมูล 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. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science) ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.
2558 และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ISSN: 1686–1442) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
บรรณาธิการ มีค่า Impact factor เท่ากับ 0.394
2. วารสารพฤติ ก รรมศาสตร์ เพื่ อ การพั ฒ นา (The Journal of Behavioral Science for
Development) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ISSN: 2228-9453) อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
บรรณาธิการ Impact factor เท่ากับ 0.519
3. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) (International Journal of Behavioral Science)
Vol. 10 No. 2, July 2015 Dr.Kanu Priya Mohan บรรณาธิการ Impact factor เท่ากับ 0.077
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เอกสารทางวิชาการ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง “การวิจัยทางทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคล
และสังคม” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี วันที่ 25 สิงหาคม 2558
ณ ห้องเรียน ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
https://sites.google.com/a/g.swu.ac.th/article-bsri/article

เอกสารประกอบการประชุม The theme of the 12th IPRC is "Bridging the Universities and the
Industry: Research for the Future". วันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ https://www.facebook.com/IPRC2015?fref=ts
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ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการสืบสานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ได้แก่
- ขึ้นปีใหม่ไทย
สถาบันฯ จัดกิจกรรมสงกานต์ วันปีใหม่ไทย วันที่ 10 เมษายน 2558
มีกิจกรรมรดน้าํ ดําหัวผู้อาวุโส คณาจารย์ที่เกษียณแล้ว และผู้บริหาร
สถาบันฯ เพื่อสืบสานวัฒนไทยและประเพณีไทยอันดีงามต่อไป

- โครงการวันไหว้ครู
สถาบันจัดโครงการวันไหว้ครูพร้อมกับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

- ทอดผ้าป่า
สถาบันดําเนินกิจกรรม “ผ้าป่าสมัคคี เติมผันให้ใจดวงน้อย” เพื่อรับบริจาคเงินจากผู้ศรัทธา
สมทบทุนในการช่วยเหลือ อุปถัมภ์เด็กที่ติดเชื้อ HIV และเด็กด้อยโอกาสให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน กับบ้านเด็กธรรม
รักษ์ และจัดกิจกรรมฝึกพั ฒ นาจิ ต ให้กั บคณาจารย์ นิ สิต และบุคลากรฯ จํานวน 30 คน ในวันอาทิ ตย์ ที่ 5
เมษายน 2558 ยอดเงินทั้งสิ้น 99,999 บาท มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.58 มีระดับมากที่สุด
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- วันแสดงมุทิตาจิต
สถาบั น วิ จั ยพฤติ ก รรมศาสตร์ ได้ จั ด กิ จกรรมแสดงมุ ทิ ต าจิ ต ให้ แด่ อาจารย์ ดร.สุ ภ าพร
ธนะชานันท์ และนายวิจิตร อักษรชู ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ในงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า 60 ปี
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ฯ
- กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมรักศิลปวัฒนธรรมในโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน ที่เป็นวิถี
ชีวิตที่มีคุณค่าของไทย เช่นการแต่งกายด้วยผ้าไทย การเลือกใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่น
กระทงใบตอง เป็นต้น
บุคลากรสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นประจําทุกวันศุกร์ และรณรงค์
การลดการใช้ภาชนะพลาสติก และการรับประทานอาหารโดยใช้กล่องข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก
โครงการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย และการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ ในแต่ละ
เทศกาลเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
- กิจกรรมจัดทําบทความหรือเอกสารเผยแพร่สําหรับบุคคลทั่วไปด้วยการรวบรวม
คัดสรร วิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินกิจกรรมจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่ ได้แก่
งานวันลอยกระทง
กิจกรรมวาเลนไทล์

โครงการบูรณาการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม กับรายวิชา วป 581 และกิจกรรมนิสิต
สถาบันฯ กําลังดําเนินกิจกรรมการรวบรวมเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป ในกิจกรรม “ผ้าป่า
สมัคคี เติมผันให้ใจดวงน้อย” เพื่อรับบริจาคเงินจากผู้ศรัทธาสมทบทุนในการช่วยเหลือ อุปถัมภ์เด็กที่ติดเชื้อ
HIV และเด็ ก ด้ อยโอกาสให้ มี คุ ณ ภาพที่ ดี ข้ึ น กั บบ้ านเด็ กธรรมรั กษ์ และจั ดกิ จกรรมฝึ กพั ฒ นาจิ ต ให้ กั บ
คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรฯ จํานวน 30 คน ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558
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- กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลการดํ า เนิ น โครงการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการวิจัยในการทํานุบํารุงศิลปวัฒน ธรรมไทย ผ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และจัดทําโพล
สถาบันฯ ได้ดําเนินการจัดทําประชา สัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจัยในการทํานุบํารุงศิลปวัฒน ธรรมไทย ผ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และจัดทําโพ ได้แก่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558
"เทศกาลวันเด็ก เด็กไทยยุคใหม่ รักษ์ไทย
รักษ์โลก" วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558

กิจกรรมวาเลนไทล์

วันสงกานต์ BSRI วันที่ 10 เมษายน 2558

โครงการพัฒนาสุนทรียภาพประกอบด้วยกิจกรรมย่อยได้แก่ 5 ส
สถาบันฯ ได้กําหนดจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1 ระหว่างต้นเดือนสิงหาคม 2558 และ ครั้งที่ 2
ต้นเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังนี้ สร้างวิจัย ปลูกฝังสร้างวิจัย ปลูกฝังบุคลากรให้รู้ถึงภาระ
ค่าไฟฟ้านําไปสู่การลดใช้พลังงาน โดยประกาศเชิญชวน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดพลังงาน ลดการใช้
วัสดุพลาสติกและโฟม รวมถึง 3 ป. คือ ปิดไฟฟ้า ปรับแอร์ และปลดปลั๊ก เป็นต้น
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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 2558 ครบ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ใน
ภาพรวม บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดได้ร้อยละ 91.05 และบรรลุเป้าหมายตามโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
ร้อยละ 90.00
สรุปการประเมินตามตัวชี้วดั ของแผนปฏิบัติการประจําปี 2558
ผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์

จํานวน บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
ไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ตัวชี้วัดทั้งหมด จํานวน
เป้าหมาย
จํานวน
โครงการ/
(ร้อยละ)
จํานวน(ร้อยละ)
(ร้อยละ) กิจกรรมทั้งหมด

ดําเนินการ
จํานวน
(ร้อยละ)

ไม่บรรลุ
ไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน (ร้อยละ) จํานวน (ร้อยละ)

9

9
(100.00%)

-

-

9

9
(100.00%)

-

-

17

15
(88.24%)

2
(11.76%)

-

29

26
(89.66%)

2
(6.89%)

1
(3.45%)

3

3
(100.00%)

-

-

3

3
(100.00%)

-

-

12

11
(91.67%)

1
(8.33%)

-

10

10
(100.00%)

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบการ
บริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพ

24

22
(91.66%)

1
(4.17%)

1
(4.17%)

17

16
(94.12%)

-

1
(5.88%)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ส่งเสริมพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

2

2
(100.00%)

-

-

2

2
(100.00%)

-

-

67

62
(92.54%)

4
(5.97%)

1
(1.49%)

70

66
(94.28%)

2
(2.86%)

2
(2.86%)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างงานวิจัยและองค์
ความรูท้ างพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยใน
สาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างองค์ความรูด้ า้ น
การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวน การเรียนรูใ้ น
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และ
สาขาอื่นที่เกีย่ วข้องให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างองค์ความรูแ้ ละ
พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดย
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สืบสานและสร้างองค์
ความรูใ้ นการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

รวมทั้งสิ้น
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โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ดําเนินการ และไม่บรรลุเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2: สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรูใ้ นสาขาวิชาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องฯ
ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ จํานวน 17 ตัวชี้วัด และ รวมทั้งสิ้น 18 กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน
รหัส

โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้

ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 10 ขึ้นไปของนิสิตที่จบปีการศึกษา
2557 ตีพมิ พ์ผลงานในฐานระดับนานาชาติ



ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 30 ของนิสิตที่จบการศึกษาก่อน
เวลาที่กําหนดในหลักสูตร (4 ปี สําหรับ ป.
โท 5 ปี สําหรับ ป.เอก และ 7 ปี สําหรับ
ป.เอก (โทรควบเอก))
AP 203 โครงการประเมินกระบวนการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน
AP 205 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์
AP 206 โครงการศึกษาดูงานทางวิชาการใน
ต่างประเทศของอาจารย์



ไม่ได้
ระหว่างการ
ดําเนินการ ดําเนินการ

หมายเหตุ

เนื่องจากนิสิตที่ นําเสนอผลงาน
ในงาน IPRC ครั้ งที่ 12 เมื่ อวัน ที่
26-27 สิงหาคม 2558 จํานวน 8
คน จะตีพิมพ์ผลงานในฐานระดับ
นานาชาติ ในรอบปีงบประมาณ
2559
ดําเนินการได้ ร้อยละ 9.14



ยังดําเนินการไม่เสร็จ



ยังดําเนินการไม่เสร็จ



นโยบายของรัฐบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงวัมนธรรมและศิลปะ
ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ จํานวน 11 ตัวชี้วัด และ รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน
รหัส

โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้

ตัวชี้วัดที่ 8

จํานวนเอกสารหรือบทความเผยแพร่
สําหรับประชาชนทั่วไปที่มาจากการ
เรียบเรียง วิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
(จํานวน 5 เรื่อง)

Behavioral Science Research Institute

ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย



ไม่ได้
ดําเนินการ

ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการได้ 4 เรื่อง ได้แก่
วันลอยกระทง
วันวาเลนไทล์
วันเด็กแห่งชาติ
วันสงกรานต์ไทย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธภาพ
ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ จํานวน 23 ตัวชี้วัด และ รวมทั้งสิ้น 17 กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน
รหัส

โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้

AP 508

ตัวชี้วัดที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 8

ไม่
บรรลุ
เป้าหมาย

โครงการศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการภายในสํานักงาน
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(ต่างประเทศ)
ร้อยละของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
วิชาการที่เข้าร่วมโครงการ
ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในไม่ต่ํากว่า 4.50
คะแนน

Behavioral Science Research Institute

ไม่ได้
ดําเนินการ



ระหว่างการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ

นโยบายของรัฐบาล




1. ผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร
ดุษฎีมหาบัณฑิต มีระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับน้อย มีคะแนนเท่ากับ
1.85 คะแนน
2. ผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร
มหาบัณฑิต มีระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี มีคะแนนเท่ากับ 3.75
คะแนน
3. ผลการประเมินฯ ระดับสถาบันฯ
มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
มีคะแนนเท่ากับ 4.29 คะแนน
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กิจกรรมต่างๆ ของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1: อภิปรายผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน
2556 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสารสนเทศ ผลการประเมินความพึงพอใจใรภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
กิจกรรมที่ 2: ประชุมแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี 2558
(ร่างแผนปฏิบัติการประจําปี 2558) เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 - 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1 มีผลการประเมินความพึงพอใจใรภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด
กิจกรรมที่ 3: ประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการประจําปี 2558 โดยคณาจารย์ บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศิษย์เก่า วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 - 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
กิจกรรมที่ 4: การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 ไปสู่บุคลากรในสถาบันฯ วันพฤหัสบดีที่ 11
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00-16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้ องเรียนรวม ชั้น 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ ากับ 4.06
ความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก
กิจกรรมที่ 5: ประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 2558
- ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2557 – 30 เดือนเมษายน 2558)
- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2558 - สิงหาคม 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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กิจกรรมที่ 2: ประชุมแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี 2558
(ร่างแผนปฏิบัติการประจําปี 2558) เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เวลา 08.30 - 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1

กิจกรรมที่ 3: ประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติการประจําปี 2558 โดยคณาจารย์ บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า
วันพฤหัสบดีท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 - 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1

กิจกรรมที่ 4: การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 ไปสู่บุคลากรในสถาบันฯ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00-16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1
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กิจกรรมที่ 5: ประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 2558
- ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2557 – 30 เดือนเมษายน 2558)
สรุป ผลรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามแผนกลยุท ธ์ของสถาบั น วิ จั ย
พฤติกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558: รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 เมษายน 2558)
ตัวชี้วัดทั้งหมด จํานวน 67 ตัว บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 23 ตัว คิดเป็นร้อยละ 34.33
ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.49 กําลังดําเนินงาน 33 ตัว คิดเป็นร้อยละ 49.25 และ
ยังไม่ดําเนินงาน 10 ตัว คิดเป็นร้อยละ 14.93
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ทั้งหมด จํานวน 70 โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/แผนงานแล้ว จํานวน 16 โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 22.86 กําลังดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน จํานวน 47 โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 67.14 และยังไม่ดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน จํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 10.00
โดยเสนอเพื่อพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่
2/2558 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และเสนอปรับแผนฯ คือ ปรับงบประมาณโครงการ AP58-215
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 12 จาก 150,000 บาท เป็นงบประมาณ 200,000 บาท (สอง
แสนบาทถ้วน)

Behavioral Science Research Institute

49

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2558
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- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2558 – 30 กันยายน 2558)
สรุป ผลรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามแผนกลยุท ธ์ของสถาบั น วิ จั ย
พฤติกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558: รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ตัวชี้วัดทั้งหมด จํานวน 67 ตัว บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 62 ตัว คิดเป็นร้อยละ 92.54
ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 4 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.97 และไม่ดําเนินงาน 1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.49
โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ทั้งหมด จํานวน 70 โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ดําเนิ น
โครงการ/กิจกรรม/แผนงานแล้ว จํานวน 66 โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 94.28 ไม่บรรลุ
เป้าหมายตามโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 2.86 และ
ไม่ดําเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 2.86
โดยเสนอเพื่อพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่
4/2558 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 และประชุม Staff ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 ตุลาคม 2558

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ



**อ.ดร. พิชญาณี ภู่ตระกูล

*ผศ.ดร. กาญจนาภัทราวิวัฒน์

อ.ดร. ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัฒน์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

คณาจารย์สถาบันฯ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

ประชุมงานสัมมนาวิชาการ
20 ตุลาคม 57
นานาชาติ "The International ณ ห้องประชุม ชั้น 4
Interdisciplinary Symposium,
อาคารบัณฑิต
Knowledge Construction Though
วิทยาลัย
the Lens of Social and Cultural
Diversity"
โครงการสัมมนาทบทวน
27-28 ตุลาคม 57
แผนปฏิบัติการตามแผน
ณ โรงแรมโนโวเทล
ยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัย หัวหิน ชะอํา บีช รี
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ สอร์ท แอนด์ สปา
พ.ศ. 2558-2559
จ.เพชรบุรี
ประชุมทีมโค้ชโครงการ
14 มกราคม 58
ปฏิรูปการเรียนรู้สผู่ ู้เรียน
ณ ห้องประชุม สพฐ.2
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9
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**อ.ดร. พิชญาณี ภู่ตระกูล

*ผศ.ดร. กาญจนาภัทราวิวัฒน์

อ.ดร. ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัฒน์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

ประชุมคณะกรรมการ
11 กุมภาพันธ์ 58
ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ ชั้น
กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการวิจัย ครั้งที่
3
1/2558
อาคารประสานมิตร
ประชุมระดมสมองและ
12 กุมภาพันธ์ 58
ภาคีร่วมจัด "เวทีภาคพูน ณ ห้องประชุมก้าวหน้า 5
พลังครู"
ชั้น 4 อาคารไทยพาณิชย์
ปาร์คพลาซ่า อีฯ
ประชุมคณะกรรมการ
18 กุมภาพันธ์ 58
ณ สํานักทดสอบทาง
ประจําสํานักทดสอบ
การศึกษาและจิตวิทยา
ครั้งที่ 2/2558
โครงการศึกษาดูงาน
18-19 มิถุนายน 2558
"หนึ่งหลักสูตร หนึง่ ชุมชน" ณ สํานักบริการวิชาการ
สู่การบูรณาการภารกิจ
ม.มหาสารคาม
ม.มหาสารคามกับการรับ
ใช้สังคม
ประชุม Focus Group
8 มิถุนายน 58
ครั้งที่ 5 เรื่อง"การ
ณ อาคาร 3 สํานักงาน
ปรับปรุงระบบการ
ก.พ.
พัฒนาข้าราชการเพื่อ
จ.นนทบุรี
รองรับการเปลี่ยนแปลง"
ประชุมหารือการ
10 มิถุนายน 2558
ณ อาคารสํานักงาน
ดําเนินงานโครงการวิจัย
อธิการบดี
จากเงินรายได้หน่วยงาน
ประจําปีงบประมาณ
2558
โครงการอบรมเรือ่ ง
11 พฤศจิกายน 57
"การบริหารความเสี่ยง
โรงแรมจัสมิน ซิตี้
เพื่อพัฒนาองค์กร"
สุขุมวิท 23 กทม.
โครงการ "การจัดการ
26-27 กุมภาพันธ์
ความรูเ้ พื่อเตรียมความ 2558 ณ โรงแรม วรบุรี
อโยธยา
พร้อมรับการประเมิน
คอนเวนชั่น รีสอร์ท
คุณภาพระดับหลักสูตร"

Srinakharinwirot University.













**อ.ดร. พิชญาณี ภู่ตระกูล

*ผศ.ดร. กาญจนาภัทราวิวัฒน์

ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

โครงการอบรมผู้
ประเมินระดับคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า
ประจําปีการศึกษา
2557
โครงการอบรม "ผู้
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร" รุ่นที่ 1
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
ประชุมหารือผู้แทน
คณาจารย์นาํ ร่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ

30 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.
สาโรช วศรี ชั้น 2
อาคารคณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว.
2-3 เมษายน 2558
ณ โรงแรมรอยัล
เบญจา สุขุมวิท 5 กทม.
21-22 พฤษภาคม
2558
ณ โรงแรมไมด้า ทวาร
วดี แกรนด์
จ.นครปฐม

13,17 ตุลาคม 57
ณ ห้องประชุมกลุม่ งาน
เลขานุการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ชั้น 4
โครงการอบรมเรือ่ ง "ลด
24 พฤศจิกายน 57
ความสับสนในการเบิก ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา
เดินทางไปราชการ และ
ปาร์ค กทม
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม"
โครงการ "TQF and the
29 มกราคม 2558
Development of
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
Professional Standards
กทม.
Framework"
ประชุมเตรียมความ
30 ตุลาคม 57
พร้อมรับการประเมิน
ณ อาคาสํานักงาน
หลักสูตร
อธิการบดี
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อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัฒน์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
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**อ.ดร. พิชญาณี ภู่ตระกูล

*ผศ.ดร. กาญจนาภัทราวิวัฒน์

อ.ดร. ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัฒน์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานประจํา
หน่วยงาน
ประชุมเจรจาความ
ร่วมมือทางวิชาการและ
ให้ข้อมูลหลักสูตรของ
คณะ
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนางาน
ส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนา
คน พัฒนางาน ด้วยเทคนิค
การประเมิน"
ศึกษาดูงาน โครงการจัดตั้ง
ศูนย์รไี ซเคิล มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การประชุมชีแ้ จงการลง
นามสัญญารับทุนและข้อ
ปฏิบัตภิ ายหลังได้รบั ทุน
จากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจําปี 2558
ครั้งที่ 1
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง
"ประสานรัก-ประสานใจ
ครอบครัวไทยไร้ความ
รุนแรง"

5 พฤศจิกายน 57
ณ ห้องประชุมสภา 1
อาคารหอประชุมใหญ่
มศว.
31 ตุลาคม 57
ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

ประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์

4-5 พฤศจิกายน 57
ณ โรงแรมแกรนด์ทาว
เวอร์ อินน์ กทม.
19 ธันวาคม 57
ณ ห้องประชุมกิ่งกัญญา
โรงแรมโฟร์วิงส์
8-10 มกราคม 2558
ณ บริษทั วงษ์พานิชย์
จํากัด จ.พิษณุโลก
11,14 พฤศจิกายน 57
ณ สถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจยั

12 พฤศจิกายน 57
ณ ห้องราชาบอลลูม ชั้น
11 อาคาร 2 โรง
แรมปริ๊นซ์พาเลซ โบ๊เบ๊
ทาวเวอร์ กทม.
14 พฤศจิกายน 57
ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย อาคารวิจยั
และการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น
3

.
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**อ.ดร. พิชญาณี ภู่ตระกูล

*ผศ.ดร. กาญจนาภัทราวิวัฒน์

อ.ดร. ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัฒน์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

ประชุมคณะกรรมการ
โครงการจัดตั้งศูนย์รีไซเคิล

14 พฤศจิกายน 2557
ณ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี
30 เมษายน 2558
ณ โรงพยาบาลศิรริ าช

ศึกษาดูงาน โครงการจัดตั้ง
ศูนย์รีไซเคิล มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประชุมคณะกรรมการการ 20 พฤศจิกายน 2557
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 8110
ของสํานักหอสมุดกลาง ครั้ง
ชัน้ 8 สํานัก
ที่ 1/2557
หอสมุดกลาง
เข้าร่วมฟังการเสวนาทาง
26 พฤศจิกายน
2557
วิชาการเรื่อง "เปิดมุมมอง
ณ ห้องประชุมใหญ่
ความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์ดนตรีแลดาร
สถาบันอุดมศึกษาและ
แสดงอโศกมนตรี
ภาคอุตสาหกรรม"
ชั้น 4
โครงการสัมมนาผูบ้ ริหาร
20-21 กรกฎาคม
คณะกรรมการบริหาร
2558
หลักสูตร และอาจารย์ท่ี
ณ โรงแรม T Six5
ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
พัทยา จ.ชลบุรี
ประจําปี 2558
ร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กร 27-29 พฤศจิกายน 57
การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
ณ มหาวิทยาลัย
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา เทคโนโลยีสรุ นารี
"แผนกลยุทธ์" Mini_UKM
ครั้งที่ 10
เข้าร่วมเวทีสาธารณะเรื่อง 29 พฤศจิกายน 2557
การปฏิรูปประเทศไทย "มิติ ณ ห้องเอนกประสงค์
ความหลากหลายทางเพศ"
ชั้น 1 หอศิลป
วัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร

Srinakharinwirot University.


















**อ.ดร. พิชญาณี ภู่ตระกูล

*ผศ.ดร. กาญจนาภัทราวิวัฒน์

ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที1่ 0/2557
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตัง้ กรรมการ
สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ประเภทผู้แทน
ทั่วไป ครั้งที่ 1/2558
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตัง้ กรรมการ
สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ประเภทผู้แทน
ทั่วไป ครั้งที่ 2/2558
ประชุมพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของ
หนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับ
บําเหน็จตกทอดของนางสาว
ลาดทองใบ ภูอภิรมย์
ประชุมโครงการบริการการ
สอบ

17 ธันวาคม 2557
ณ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี

โครงการอบรมเพิม่ พูนทักษะ
ความรู้ทางด้านจริยธรรม
การวิจัย
งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน

4 พฤศจิกายน 57
ณ อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
28 มกราคม 2558
ณ อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
22 มกราคม 2558
ณ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี

ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่
1/2558
เข้าร่วมฟังการให้ข้อมูลทุน
ทางการศึกษาของรัฐบาล
ญี่ปุ่น ปี 2559



Behavioral Science Research Institute

อ.ดร. ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัฒน์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

55

Srinakharinwirot University.

25 กุมภาพันธ์
2558
ณ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี
12 มีนาคม 2558
ณ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี

18 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุม
สารสนเทศ ชั้น 1
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
25 มีนาคม 2558
ณ ห้องศาสตราจารย์
ดร.ชวาล แพรัตกุล

26 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น
2 (Theater) อาคาร
วิจัยและการศึกษา
ต่อเนื่องฯ
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**อ.ดร. พิชญาณี ภู่ตระกูล

*ผศ.ดร. กาญจนาภัทราวิวัฒน์

อ.ดร. ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัฒน์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

ร่วมรับฟังนโยบายและ
แนวทางการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมอย่างยั่งยืน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ร่วมสัมมนาวิชาการ
นานาชาติ "University
Engagement"

15 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุม ดร.
สุดใจ ชัน้ 2 สํานัก
หอสมุดกลาง

27-28 มกราคม 57
ณ หอดนตรีและการ
แสดงอโสกมนตรี 1
ศูนย์ศิลปกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ
ประชุมเจรจาความร่วมมือ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ทางวิชาการกับอาคันตุกะ ณ ห้องปะชุม 946 ชั้น
4 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการ
12 กุมภาพันธ์ 2558
ดําเนินงานด้านวิชาการ ครั้ง
ณ อาคารวิจยั และ
ที่ 1/2558
การศึกษาต่อเนื่องฯ
ประชุมคณะกรรมการ
29 เมษายน 2558
ดําเนินการโครงการบริการ
ณ อาคารสํานักงาน
วิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่
อธิการบดี
2/2558
ประชุมคณะกรรมการ
19 มีนาคม 2558
โครงการจัดตั้งศูนย์รีไซเคิล ณ อาคารสํานักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
อธิการบดี
โรฒ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 25-27 มิถุนายน 58
หลักสูตรการเงิน พัสดุ และ
ณ โรงแรมพัทยา
การเขียนโครงการบริการ ดิสคัพเวอรรีบ่ ีช พัทยา จ.
วิชาการแก่สังคม
ชลบุรี
ร่วมรับฟังบรรยายทุนฟลุ
25 มีนาคม 2558
ไบรท์
ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1
อาคารประสานมิตร

Srinakharinwirot University.
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**อ.ดร. พิชญาณี ภู่ตระกูล

*ผศ.ดร. กาญจนาภัทราวิวัฒน์

อ.ดร. ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัฒน์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ครั้งที่ 1/2558
โครงการสัมมนาวิชาการ
ประจําปี พ.ศ.2558
"เศรษฐกิจดิจิตอลและการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
(Digital Economy and
Sustainable Growth)

25 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุม 9B ชั้น
6 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี
29 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มศว.
13 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.
ประสาท หลักศิลา ชั้น 2
คณะสังคมศาสตร์

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แนวคิดและ
แนวปฏิบัติการเขียน
บทความวิชาการเพื่อ
สังคม
อบรม โครงการบริการ
12-13 มีนาคม 2558
วิชาการเพื่อการพัฒนา
ณ ชั้น 11 อาคาร
สมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช
บัวศรี มศว.
16 หลักสูตรทั่วไป หัวข้อ
"Atutor for SWU online
teaching and learning"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 19-22 พฤษภาคม 2558
"Advanced Training on
ณ กรุงเทพมหานคร
Climate Change Curriculum
Delvelopment in Thailand"
โครงการอบรม เรือ่ ง "การ 28-29 พฤษภาคม 2558
เขียนรายงานการประเมิน
ณ โรงแรมอีสติน พัทยา
ตนเอง ระดับหลักสูตร"
จ.ชลบุรี
17 กรกฎาคม 58
การประชุมระดมความคิด
และสรรหานักวิจัยรุ่นกลาง ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 15
และรุน่ ใหม่โครงการวิจัย
สํานักงานกองทุน
ครั้งที่ 1 "การพิจารณา
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เอกสารเสนอหัวข้อการวิจยั
เบื้องต้น (Concept Paper)
ของนักวิจยั รุน่ ใหม่และ
นักวิจัยรุน่ กลาง"

Srinakharinwirot University.









**อ.ดร. พิชญาณี ภู่ตระกูล

*ผศ.ดร. กาญจนาภัทราวิวัฒน์

อ.ดร. ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัฒน์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Dr.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

ชื่อเรื่อง
ประชุม/ อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

โครงการศูนย์บริการและให้
24 กรกฎาคม 58
คําปรึกษา เพื่อสร้างความ
ณ ห้องปฏิบัติการ
เป็นเลิศด้านการวิจัย: คลินิก คอมพิวเตอร์ ชั้น 11
วิจัย" ประจําปี 2558/
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.
โครงการ อบรมเชิง
สาโรช บัวศรี
ปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (URMS)
21 สิงหาคม 58
การประชุมระดมความคิด
และสรรหานักวิจัยรุ่น
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15
กลางและรุ่นใหม่
สํานักงานกองทุน
โครงการวิจัย ครั้งที่ 2
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
"การพิจารณาหัวข้อและ
โครงการวิจัยทีเ่ สนอเพื่อ
รับทุนและเข้าร่วมกลุ่ม
วิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่
และนักวิจัยรุ่นกลาง"
โครงการอบรมเชิง
10 กรกฎาคม 2558
ปฏิบัติการ เรื่อง "การ
ณ ห้องประชุมสถาบัน
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
ประจําปี 2558 รุน่ ที่ 4
และวิจัย ชั้น 19
หัวข้อ " การเขียนบทความ
วิจัยระดับนานาชาติ"
โครงการอบรมเชิง
5-7 สิงหาคม 2558
ปฏิบัติการ เรื่อง "การ
ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รี
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
สอร์ท แอนด์ สปา พัทยา
ประจําปี 2558 รุน่ ที่ 4
จ.ชลบุรี
หัวข้อ " การเขียนบทความ
วิจัยระดับนานาชาติ"

บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 16 คน จาก 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 94.12
* อาจารย์เข้ามาปฏิบัติงาน 2 เดือน ** อาจารย์เข้ามาปฏิบัติงาน 1 เดือน
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วัน/เดือน/ปี
สถานที่

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/กรรมการวิชาการ/วิทยากร/อาจารย์พิเศษ
สําหรับคณาจารย์ในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญ
1. เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เช่น ตรวจแบบเครื่องมื อการทํ าวิ จั ย หลั กสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต สาขา
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคําแหง เรื่อง "การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างจิต
สาธารณะสําหรับสถานศึกษาของรัฐยอดนิยม", พิจารณาผลงาน เพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เรื่อง "การ
สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน", พิจารณาบทความวารสารวิชาการ
เรื่อง "ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพหุระดับ", เป็นผู้ประเมินและให้
ข้อคิดเห็นเสนอแนะ พัฒนาระบบเพื่อใช้ในการทดลองเชิงจิตวิทยาปัญญา (Cognitive Psychology), พิจารณา
ผลงานวิจัยเพื่อลงพิมพ์ในวารสารสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง "พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของผู้นํา
ศาสนาอิสลาม จ.ยะลา"
2. เป็ น ผู้ เชี่ยวชาญ/วิ ท ยากร ในการอบรมต่ างๆ เช่ น You are a good leader. บรรยายในห้ วข้ อ
"Growth Mindset: จากทฤษฎีและผลวิจัย...จะใช้อย่างไรให้เห็นผลชัดเจน" , ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ นักศึกษา
ระดับปริญญาเอกหลักศุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.นอร์ทกรุงเทพ, จัดทํากรอบ
การประเมิ นสถาวะความฉลาดทางสุ ขภาพ (Health Quotient), บรรยายงานประชุ มวิ ชาการและคื นสู่ เหย้ า
ประจําปี 2557 การสร้างเสริมสุขภาพ: ปรับวิถีชีวิตพิชิตโรคไม่ติดต่อ หัวข้อ "การปรับพติกรรมสุขภาพ 3 Self
ด้ วยหลั ก PROMISE Model", เป็ นพี่ เลี้ ยงนั กวิ จั ยโครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเรื่อง "การพั ฒ าศั กยภาพ
นักวิจัย" ประจําปี 2558 รุ่นที่ 1, บรรยายหัวข้อเรื่อง "แนวทางการเขียนบทความวิชาการและการวิจัยให้ มี
คุณภาพ", วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์
ในวารสาร", วิทยากร โครงการอบรมเสริมพลังสร้างแกนนํานักสื่อสารสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในองค์กร หัวข้อ "แนวคิดการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการ
ประยุกต์ทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ: 3 Self ด้วยหลัก Promise Model", บรรยายเรื่อง Finding The
right Journal for Your Work and Introduction to Journal Database: Scopus, Pubmed, Sciencedirect, ProQuest
etc. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศัพยภาพนักวิจัย ประจําปี 2558 , บรรยาย เรื่อง "แนวทางการให้
คําปรึกษาด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัญหาภาวะอ้วน", วิทยากรฝึกทักษะปฏิบัติในหัวข้อ Identify
the Topic for Your Article. , วิทยากรร่วมอภิปราย เรื่อง "สุขภาพคนไทยกับความท้าทายการพัฒนาความฉลาด
ทางสุขภาพด้วย HL และ HQ" ในงานประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและ
คณะกรรมการจัดการประชุม, วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยไม่ให้คัดลอก", วิทยากรบรรยาย
โครงการเพิ่มศักยภาพทางสถิติแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
3. เป็นอาจารย์พิเศษ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์, บรรยาย
ในหัวข้อ "ปรัชญาการแสวงหาความรู้ ความจริงในพุทธศาสนา" เป็นต้น
บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 15 คน จาก 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 88.24
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว





ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอื่นๆ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงาน
20 ตุลาคม 2557
การดําเนินงานวิจยั เพื่อกําหนดแน
ณ ห้องประชุม 9B
ทางการปฏิบัติงานการดําเนินงาน
ชั้น 6 อาคารสํานักงาน
บริหารงานวิจยั
อธิการบดี





สรุศักดิ์ ไวยเนตร

วิจิตร อักษรชู

บุญลือ เชื้อสุข

ประสาร กรีหิรัญ

วริน สว่าง

กรวิกา กัปตพล

สุพิมพ์ชนก ไม่โรยรส

พิจิตรา ธรรมสถิตย์

วาสนา วงษ์เพชร

จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

กรรณิการ์ ศรีเกตุ

ศิรินันท์ แสงสิงห์

กรรณิกา ทัศนสุวรรณ

อัจฉรา วัฒนรัตน์

นางอุษา ศรีจินดารัตน์

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ





โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึกใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตฯ

6 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุมสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย ชั้น 19

โครงการพัฒนาทักษะการใช้บริการ
จาก Google application เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานในองค์กร

4 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องปฏิบัติการ
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

โครงการศึกษาดูงานการจัด
31 มีนาคม 2558
การพลังงาน "อาคารเอสซีจี 100 ปี" ณ อาคารเอนกประสงค์
เอสซีจี สํานักงานใหญ่
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศรรนครินทรวิโรฒ
หลักสูตร SWU-MAP

21 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น
15 อาคารบบริการ
ศาสตราจารย์หม่อมหลวง
ปิ่น มาลากุล มศว.
โครงการพัมนาศักยภาพผู้บริหาร
26-27 พฤาภาคม 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ห้องประชุมใหญ่
หัวข้อ "การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ชั้น 15 อาคารบบริการ
ระดับสากลและการก้าวสู่ความเป็น ศาสตราจารย์หม่มอ
นานาชาติ" หัวข้อ "การนําองค์กรสู่ หลวงปิ่นมาลากุล มศว.
ความสําเร็จ" หัวข้อ "จิตวิทยาจูงใจ
และการบริหารความขัดแย้ง"
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
2-3 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15
หัวข้อ "การบริหารและ
การ
อาคารบบริการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความ ศาสตราจารย์หม่อมหลวง
เป็นผู้นํา" หัวข้อ "กฎหมายสําหรับ
ปิ่น มาลากุล มศว.
ผู้บริหาร" หัวข้อ "ภาวะผู้นําและการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง" และหัวข้อ
"การบริหารความเสี่ยง"

60
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วัน/เดือน/ปี
สถานที่

ประชุม เครือข่ายการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยประจําหน่วยงาน

7 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมสภา 1
อาคารหอประชุมใหญ่
มศว.

โครงการศูนย์บริการและให้
คําปรึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัย : คลินิกวิจัย"
ประจําปี 2558 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(URMS)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
เครื่อข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ประจําหน่วยงาน
โครงการอบรม เรือ่ ง" การบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์กร"

10 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 11
อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร. สาโรช บัวศรี

5 พฤสจิกายน 2557
ณ หอประชุมใหญ่ มศว.

11 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้
กทม.
13 พฤศจิกายน 2557
โครงการ "บริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)"
ณ โรงแรมเอเทรียม
เพชรบุรี กทม.
โครงการอบรม เรือ่ ง "การนําเกณฑ์ 18 พฤศจิกายน 2557
EdPEx มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ" ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท
แอนด์ คอนเวนชั่น





ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอื่นๆ

โครงการพัมนาศักยภาพผู้บริหาร
9-10 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15
หัวข้อ "การบริหารเชิงกลยุทธ์" หัวข้อ
อาคารบบริการ
"การบริหารการเงินและงบประมาณ" ศาสตราจารย์หม่มอหลวง
หัวข้อ "การบริหารองค์กรด้วย
ปิ่นมาลากุล มศว.
เทคโนโลยีออนไลน์" และหัวข้อ "การ
วิเคราะห์ทางธุรกิจและบริหาร
การตลาดในบริบทของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ"
ศึกษาดูงาน "การบริหารบนหลักพื้น
26 มิถุนายน 2558
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง" ผู้นําชุมชน ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง
จ.ฉะเชิงเทรา
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ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอืน่ ๆ



วัน/เดือน/ปี
สถานที่

5 มิถุนายน 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ณ ห้องประชุม 8101 ชั้น
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): การ
8 อาคารสํานักหอสมุด
เขียนโครงร่างองค์กรและการจัดทํา
กลาง มศว.
รายงานผลการดําเนินงาน"
โครงการอบรม เรือ่ ง "ลดความ
24 พฤศจิกายน 2557
 
สับสนในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม
ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา
ในการเดินทางไปราชการและ
ปาร์ค กทม.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม"
โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง "การใช้
16 ธันวาคม 2557


สิทธิกลับไปรับบํานาญตามสูตร
ณ อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ
พ.ศ. 2494 (พ.ร.บ. UNDO)"
โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
22-23 ธันวาคม 2557

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ณ มศว
รุ่นที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
29 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2558

"เกณฑ์คุณภาพการศ฿กษาเพื่อการ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กทม.
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)"
โครงการอบรมหลักสูตร "การ
12-13 มกราคม 2558

บริหารผลการปฏิบัติงานและการ
ณ โรงแรม ที.เค.พาเลซ
ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
ถ่ายทอดตัวชี้วดั ระดับองค์กรสู่
ระดับหน่วยงานและบุคคล" รุน่ ที่ 6
อบรมหลักสูตร "ระบบติดตามและ
17 มีนาคม 2558

ยุทธศาสตร์ (SWU-SAP)"
ณ สํานักคอมพิวเตอร์
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจ
14-17 มกราคม 2558
 
เพื่อรับใช้สังคม สําหรับบุคลากร
ณ วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
มศว. จ.สระแก้ว
และ จ.ตาก
โครงการเสริมสร้างความรู้เจตคติ
28-30 มิถุนายน 2558

และพฤติกรรมการจัดการ
ณ โรงเรียนร่มเกล้า
สิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 3R จาก
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โรงเรียนสู่ชุมชน
4-7 กุมภาพันธ์ 2558
               โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ
ก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน
ณ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
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ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอืน่ ๆ
โครงการพัมนาบุคลากร เรื่อง "การ
สร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน"

19-20 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงแรมเอกไพลิน
ริเวิร์แคว จ.กาญจนบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
22 เมษายน 2558
ออกแบบสื่ออินโฟกราฟฟิก"
ณ ห้องปฏิบัติการ
คณะกรรมการเครือข่าย
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
ประชาสัมพันธ์ มศว. ประจําปี 2558 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรชน์ บัวศรี
เป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง "การ
25-26 มีนาคม 2558
ผลิตสื่อการเรียนรูด้ ้วยโปรแกรม
ณ โรงเรียนสามเสนนอก
Flipbook Maker"
(ประชาราษฎร์อนุกูล)
โครงการบริการวิชาการ เพื่อการ
12 มีนาคม 2558
พัฒนาพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที
ณ ห้องปฏิบัติการ
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 16 หัวข้อ "การบันทึกข้อมูล
มาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum
มศว.
Mapping)
สัมมนาวิชาการ เรือ่ ง "พัฒนา
15-17 มีนาคม 2558
คุณภาพนักวิชาการศึกษาระดับ
ณ โรงแรม Sandalay
บัณฑิตศึกษา มศว."
Resort Pattaya จ.ชลบุรี
23 เมษายน 2558
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
ฝ่ายรับรายงานตัวและประเมินผล
ณ ห้อง 301 อาคาร
งานพระราชพิธีพระราชทาน
เรียนรวม สํานัก
ปริญญาบัตรแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
คอมพิวเตอร์ มศว.
ประจําปีการศึกษา 2556
องครักษ์
ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ปัญหา
27 เมษายน 2558
อุปสรรค ร่วมทั้งแนวทางแก้ไขการ
ณ ห้องบรรยายบัวศรี
บันทึกข้อมูลมาตรฐาน
การ
ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
เรียนรู้ (Curriculum Mapping)
โครงการเสริมสร้างความรู้เจตคติ
17-19 มิถุนายน 2558
และพฤติกรรมการจัดการ
ณ โรงเรียนอนุบาลปาก
สิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 3R จาก
พลี อ.ปากพลี
โรงเรียนสู่ชุมชน
จ.นครนายก
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําข้อมูล 12 มีนาคม 2558
ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร
ณ ห้องประชุม 8101
ชั้น 8 อาคาร
สํานักหอสมุดกลาง มศว.
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ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอืน่ ๆ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนา
27 มีนาคม 2558
ทักษะในการประเมินค่างานแก่บุคลากร ณ ห้องประชุม 8101 ชั้น
8 อาคารสํานักหอสมุด
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
กลาง มศว.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการ
26 เมษายน 2558
และแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนด
ณ ห้องประชุม 8101 ชั้น 8
อาคารสํานักหอสมุดกลาง
ตําแหน่ง"
มศว.
สัมมนา เรื่อง "ดีโอไอ-ไทยแลนด์
17 มีนาคม 2558
(DOI-Thailand)
ณ ห้องประชุมจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2
อาคาร วช. 1 สนง.
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ กทม.
โครงการศึกษาดูงาน งานอาคาร
19 พฤษภาคม 2557
โรงแรมริชมอนด์ เรื่อง การอนุรักษ์
ณ โรงแรมริชมอนด์
พลังงานที่ยั่งยืน
ถ.รัตนาธิเบศร์
อ.บางกระสอ จ.นนทบุรี
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการ
17 มีนาคม 2558
เกษียณอายุปี 2558
ณ ห้องประชุมสุขมุ นัย
ประดิษฐ สํานักงาน
ก.พ. ถ.ติวานนท์ จ.
นนทบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
10 เมษายน 2558
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ณ ห้องประชุมสภา 1
อาคารหอประชุมใหญ่
มศว.
การอบรมเพื่อสมาชิก กสจ. ที่
25-26 กรกฎาคม
เกษียณอายุราชการในปี 2558
2558
ณ อิงธาร รีสอร์ท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
18 มีนาคม 2558
Loghtroom for Photography
ณ ห้องปฏิบัติการ
(Lightroom สําหรับการแต่งภาพ)
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
คณะกรรมการเครือข่าย
ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์ มศว. ประจําปี
ศ.ดร.สาโรชน์ บัวศรี
2558
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ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอืน่ ๆ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

โครงการบริการวิชาการ เพื่อการ
23 มีนาคม 2558
ณ ห้องปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครัง้ ที่ 16
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
หัวข้อ "การบริหารจัดการเวบไซด์
ด้วย DNN (DotNetNuke)"
ชัน้ 11 อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรชน์ บัวศรี
ร่วมฟังบรรยายและสาธิตเกีย่ วกับ
24 มีนาคม 2558
ณ อาคารวิจัยและ
การป้องกันการเกิดอัคคีภยั
การศึกษาต่อเนื่องฯ มศว.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ 20-22 พฤษภาคม 2558
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์อย่างง่ายด้วย
ณ โรงแรม เมอร์เคียว
Program Adobe" คณะกรรมการ
พทยา โอเซี่ยน รีสอร์ท
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มศว.
จ.ชลบุรี
ประจําปี 2558
โครงการอบรมผูป้ ฏิบัติงานสาร
12 มิถุนายน 2558
บรรณและงานประชุม ครั้งที่ 5 "ร่าง ณ ห้องประชุม 8101 ชั้น 8
เขียน เกษียณ เสนอ หนังสือ
สํานักหอสมุดกลาง มศว.
ราชการ จัดเก็บเอกสาร และ
รายงานการประชุมอย่างไรให้
ถูกต้อง"
โครงการพัฒนาบุคากร
22 พฤษภาคม 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ห้องประชุม 8101
เรื่อง "มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาใน ชั้น 8 อาคารสํานักหอสมุด
การทํางาน"
กลาง มศว.
เข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง
14 กันยายน 2558
“อนาคตของ มศว กับการออกเป็น ณ ห้องประชุมหอดนตรี
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ”
และศิลปะการแสดง
อโศกมนตรี (หอประชุม
ใหญ่) ชั้น 4 มศว





สรุศักดิ์ ไวยเนตร

วิจิตร อักษรชู

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

บุญลือ เชื้อสุข

ประสาร กรีหิรัญ

วริน สว่าง

กรวิกา กัปตพล

สุพิมพ์ชนก ไม่โรยรส

พิจิตรา ธรรมสถิตย์

วาสนา วงษ์เพชร

จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

กรรณิการ์ ศรีเกตุ

ศิรินันท์ แสงสิงห์

กรรณิกา ทัศนสุวรรณ

อัจฉรา วัฒนรัตน์

นางอุษา ศรีจินดารัตน์

รายงานประจําปี งบประมาณ 2558



บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 15 คน จาก 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
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โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 โดยมีกิจกรรมดังไปนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์
สถาบันฯ ได้ดําเนินการสํารวจความต้องการ และแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการขอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
สถาบันฯ มีการดําเนินการสํารวจแผนการผลิตผลงานทางวิชาการและจัดอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ การในหั วข้ อ “Inspirational Writing for International Academic Publication" โดย Professor
Dr. Ann Macaskill จาก Sheffield Hallam University เพื่อส่งเสริมให้มีการขอเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
กิจกรรมการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
สําหรับในปีงบประมาณ 2558 สถาบันส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงาน
ทางวิชาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ได้รบั การพิจารณาตั้งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน
2 ท่าน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
และอยู่ในระหว่างการเสนอขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. Dr.Kanu Priya Mohan
2. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “Inspirational Writing for International Academic Publication"
โดย Professor Dr. Ann Macaskill
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การเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีคณาจารย์ที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล (ได้รับอนุมัติเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2558)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ (ได้รับอนุมัติเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558)
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คณาจารย์ที่ได้วุฒิการศึกษา “ปริญญาเอก”
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่
ได้รับอนุมัติเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2557

2. อาจารย์ ดร.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
ได้รับอนุมัติเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558

อาจารย์ ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

Behavioral Science Research Institute

นายวิจิตร อักษรชู (ตําแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด)

68

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2558

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

แนะนําคณาจารย์ใหม่

ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
บรรจุเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

อ.ดร. พิชญาณี ภู่ตระกูล
บรรจุเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2558

แนะนําพนักงานใหม่

นางสาวสุพิมพ์ชนก ไม่โรยรส
บุคลากร
บรรจุ 1 พฤศจิกายน 2557

นางสาวกรวิกา กัปตพล
นักวิชาการศึกษา
บรรจุ 1 ธันวาคม 2557
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การประกันคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการและพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนางานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของสถาบั นวิจัยพฤติ ก รรมศาสตร์ มี ความสอดคล้ องกั บ มาตรฐานการศึ ก ษา เพื่ อรับการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
ระดับหลักสูตร
1. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากูล
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง
กรรมการ
3. อ.ดร.ธนภูมิ อติเวทิน
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์
ผู้ประสานงาน
ผลการประเมิ น ฯ ระดั บ หลั ก สู ต รดุ ษ ฎี ม หาบั ณ ฑิ ต ในวั น ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ประจํ า ปี
การศึกษา 2557 มีระดับคุณภาพน้อย มีคะแนนเท่ากับ 1.85 คะแนน
ภาพกิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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2. หลักสูตรมหาบัณฑิต
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมหาบัณฑิต ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์ ผลโภค
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวกรวิกา กัปตพล
ผู้ประสานงาน
ผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตมหาบัณ ฑิ ต ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ประจําปี ก ารศึ กษา
2557 มีระดับคุณภาพดี มีคะแนนเท่ากับ 3.75 คะแนน
ภาพกิจกรรม การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมหาบัณฑิต
ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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ระดับสถาบัน
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดุษฎีมหาบัณฑิต ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
กรรมการ
5. นางสาวสุประวีณ์ บวรวิศวยศ
กรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมินฯ ระดับสถาบันฯ ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ประจําปีการศึกษา2557
มีระดับคุณภาพดีมาก มีคะแนนเท่ากับ 4.29 คะแนน
ภาพกิจกรรม การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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กิจกรรมเด่นในรอบปี 2558
รางวัล ประจําปีงบประมาณ 2558
ผลงานที่ได้รางวัล เงินสนับสนุนสําหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
อาจารย์ สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ 2558
ผลงานที่ได้รางวัล เรื่อง ลักษณะทางจิตและประสบการณ์ทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่
โดย นางสาวจุฑารัตน์ ฉิมเรือง นิสิตปริญญาเอก ในสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ได้รับรางวัลจาก รางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น รางวัล ศ.ดร.กานดา ณ ถลาง ศ.ดร.กานดา ณ ถลาง
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558
และ รางวัลวิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก) ระดับชมเชย รางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ปี 2558
ได้รับรางวัลจาก กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558
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รางวัลบทความวิจัยด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจําปี 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รางวัลระดับดี
ผลงานที่ได้รางวัล เรื่อง สถานการณ์ในการทํางานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ทํางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์
โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นิสิตปริญญาโท นิสิตระดับปริญญาโท ในสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ได้รับรางวัลจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครบรอบ 49 ปี
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558

-------------------------
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

รายงานประจําปี 2558
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ปรึกษา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา

รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่

รวบรวม/เรียบเรียงโดย
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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