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

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
..........................
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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
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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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ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดํารงตําแหน่ง
ณ เดือนกรกฎาคม 2555
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เริม่ รับตําแหน่ง ณ เดือนกรกฎาคม 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ถึง 5 ก.ค. 2559)
รักษาการแทนผู้อาํ นวยการสถาบันฯ (6 ก.ค. 2559 – 6 ม.ค. 2560)

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

น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์ ตําแหน่ง นักวิจัย (ชํานาญการ)
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)

Behavioral Science Research Institute
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ถึง 5 ก.ค. 2559)
รักษาการแทนผู้อาํ นวยการสถาบันฯ (6 ก.ค. 2559 – 6 ม.ค. 2560)

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

ผศ. ดร. ประทีป จินงี่

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์ ตําแหน่ง นักวิจัย (ชํานาญการ)
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)

Behavioral Science Research Institute

8

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2559

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

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

บุคลากรสายวิชาการ

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

ผศ .ดร. ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

Dr.Kanu Priya Mohan ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

อ.ดร. ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559

ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

อ.ดร. พิชญาณี ภู่ตระกูล

อ.สิทธิพร ครามานนท์

บรรจุเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

บรรจุเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2558

บรรจุเมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

Behavioral Science Research Institute
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์ ตําแหน่ง นักวิจัย (ชํานาญการ)
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)

นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ

นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์

น.ส.ศิรินันท์ แสงสิงห์

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นักวิชาการพัสดุ (ชํานาญการ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชํานาญการ)

น.ส. จุฑารัตน์ กิตติเขมากร น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.วาสนา วงษ์เพชร

น.ส.สุพิมพ์ชนก ไม่โรยรส

น.ส. กรวิกา กัปตพล

บุคลากร

นักวิชาการศึกษา

บรรจุ 1 พฤศจิกายน 2557

บรรจุ 1 ธันวาคม 2557

นางวริน สว่าง

นายประสาร กรีหิรัญ

นายบุญลือ เชื้อสุข

นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

Behavioral Science Research Institute
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

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.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)

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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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)
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน)
ศศม. (จิตวิทยาการปรึกษา)

2. นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
3. นางสาววาสนา วงษ์เพชร
4. นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิต
5. นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
6. นางสาวสุพิมพ์ชนก ไม่โรยรส
7. นางสาวกรวิกา กัปตพล
8. นายสิทธิพล ครามานนท์

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

สว่าง
กรีหิรญ
ั
เชื้อสุข
ไวยเนตร
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งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559
งบประมาณ
เงินรายได้
1,707,200
400,000
65,000
1,801,900

รวม

ร้อยละ

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน

งบประมาณ
แผ่นดิน
6,839,900
201,700
224,800
-

6,839,900
1,908,900
400,000
289,800
1,801,900

งบรายจ่ายอื่น

-

2,590,000

2,590,000

48.25
13.47
2.82
2.04
12.71
18.27

งบกลาง (เงินนอกงบประมาณ)

-

345,500

345,500

2.44

รวม

7,266,400

6,909,600

14,176,000

100.00

หมวดรายจ่าย

Behavioral Science Research Institute

13

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2559

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

เปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559

แหล่งเงินทุน

งบประมาณ ปี 2558

งบประมาณ ปี 2559

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

งบประมาณแผ่นดิน

1,361,500

14.38

1,131,100

23.21

งบประมาณเงินรายได้สถาบันฯ

120,650

1.27

310,000

6.36

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

165,000

1.74

500,000

10.26

งบประมาณบัณฑิต

200,000

2.12

-

-

แหล่งทุนภายนอก

7,619,490

80.49

2,932,800

60.17

รวม

9,466,640

100.00

4,873,900

100.00
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ผลการดําเนินงานตามภารกิจ
ของ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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งานวิจัย
โครงการวิจัย
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบั นวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับทุ นสนับสนุ นการทํ าวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก จํานวน 11 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,329,550 บาท ดังนี้
จํานวนเงินสนับสนุน (บาท)
ภายใน
ภายนอก

ระยะ
เวลา

ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน

เจ้าของผลงาน

ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับทีส่ ่งผลต่อพันธะผูกพันต่อองค์การและ
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้โดยผ่านการปกป้องหวงแหนเขต
แดนในทางจิตใจของพนักงานบริษทเทคโนโลยีสารสนเทศใน
กรุงเทพ มหานครและปริมณฑล
การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางจิตสังคม
และพฤติกรรม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
แผนงานวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์
สุจริตและไม่คดโกงในกลุ่มนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา

ผศ.ดร. ยุทธนา ไชยจูกุล

120,000
เงิยรายได้ มศว

ก.ย. 2558ส.ค. 2559

ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัน์

180,000
เงิยรายได้ มศว

ส.ค. 2559ก.ค. 2560

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

1,131,100
งบแผ่นดิน 2559

พ.ย. 2558ต.ค. 2559

Coaching and Mentoring for Educators: Investigating the CognitiveAffective-Behavioral Learning Outcomes of Training
สถานการณ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุและแนวทางส่งเสริมการศึกษาต่อ
อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

r.Kanu Priya Mohan
อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

การคัดเลือกผู้นําและบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาลของการ
อ.ดร.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
ประปานครหลวง
โครงการพั ฒนาเครื่อง มื อประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและ รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส ของกลุ่มวัยทํางานอายุ 1559 ปี สําหรับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และประเมินความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียน
ในสถานศึกษาอายุ 7-14 ปี
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
Literacy-HL) ตามหลัก 3อ.2ส. ของกลุ่มทํางานอายุ 15-59 ปี และ
ตามหลักสุขบัญญัติของกลุ่มวัยเรียน อายุ 7-14 ปี งบประมาณ
2559
การจัดทําคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการพล
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับทีส่ ่งผลต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
.ดร.จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์ผศ.ดร.
พฤติกรรมการทํางานเชิงนวัตกรรม
ยุทธนา ไชยจูกุล
กลยุทธ์สร้างแบรนด์ในสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

60,650รายได้
สถาบันฯ 2558

อ.ดร.พิชญาณี ภู่ตระกูล
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ก.ค. 2558 –
มิ.ย. 2559
595,000 (สกว.)

1 ก.ค. 255830 มิ.ย. 2560

120,000
ธ.ค.2558การประปานครหลวง มี.ค. 2559
199,000
4 มกราคม 59
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
1,923,800

(ม.ค.59)

690,000
150,000
รายได้สถาบันฯ
2559
160,000
รายได้สถาบันฯ
2559
370,650

พ.ค.59-เม.ย.60

พ.ค.-พ.ย.59

4,958,900
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งานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ 2559
ลําดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แหล่งทุน

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
อ.ดร.สุดารัตน์ ตันทิวิวัทน์
น.ส.ปานรดา บุษรารัตน์ และ
น.ส. เมทินี ทนงกิจ
Dr. Kanu Priya Mohan

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
(ศศล.) สํานักงาน ก.พ

1

โครงการประเมินผลกระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

2

An Evaluation of the Historical roots, Evolution and Future
Development in Thailand

3

บทบาทของผู้นําชุมชนและกระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่ อเสริม สร้างความเข้ม แข็งเชิงวัฒ นธรรมของชุมชน:
กรณีศกึ ษาชุมชนไทยพวน ตําบลเกาะหวาย จังหวัดนครนายก

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

เงินรายได้สถาบัน 2557

4

กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การพัฒนาเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน
จังหวัดนครนายก
พฤติกรรมการสืบสานวัฒนธรรมของเยาวชนไทยและแนวทาง
ในอนาคต
การสังเคราะห์งานวิจัยในวารสาร International Jornal of behavioral
science (IJBS) Research Systhesis in International Jornal of
behavioral science (IJBS), Behavrioal Science Research Institute,
Srinakharinwirot University
การพัฒนามโนมติท่ถี ูกต้อง เรื่อง "การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับ
จิตวิทยาความปลอดภัยของผู้ป่วยและการพัฒนาเครื่องมือวัด:
การวิจัยข้ามวัฒนธรรม"
การศึกษาข้ามวัฒนธรรม: ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานองค์กรพัฒนาเอกชนใน
ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 2558

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

เงินรายได้มศว 2557

อ.ดร.นิรสรา พึ่งโพธิ์สภ

เงินรายได้มศว 2557

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

เงินรายได้บัณฑิต 2557

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

งบแผ่นดิน 2558

5
6

7

8
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การนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์
ลําดับ
ชื่อผลงาน
1 "Patient safety experiences: Patient and
healthcare profession perspective"
2 "The Development and Application of the
ABCDE- Health Literacy Scale for Thai Adults"

3

4

"Readiness Preparation to Volunteer Working
and Causal Relationship Model Development of
Self-Wellness Management Related to
Volunteer Working of University staff"
"The Development of Premating Model for
Sustainable Behavioral Confomaability with
Thai Value and Culture”

5

" Behavior of Cultural Inheritance among
Thai Youth and Future Appoach"

6

"Guiding principle to improve The High
Performance and Potential System :
Thailand Case Study"

7

"Antecedents and Consequences of
Organizational Citizenship Behavioral in Thai,
Myanmar, Laos and Cambodia NGOs Staffs "
"A Causal Relationship Model of Teacher's
Work Engaement"

8

9

“What is inspiration?: The perception of
Thai university students after watching
inspirational movies”

10

The Role of Community Leaders and The
process of Local Culture Conservation for
Enhancing the Cultural Strength in Thai Phuan
community, Nakornnayok Province: A Case
Study in Thailand.

เวทีการนําเสนอ
ผู้นําเสนอ
ในการประชุมวิชาการ 31th International
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
Congress of Psychology 22-30 ก.ค.59
ในการประชุมวิชาการ 23rd International รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
Conference on Social Science and
Humanities (ICSSH) Warsaw, March
23,2016 ระหว่างวันที่ 21 - 26 มี.ค. 59
ในการประชุมวิชาการ 37th International รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรกําแหง
Conference on Social Science and
Humanities (ICSSH) Warsaw, May
2,2016
ในการประชุมวิชาการ 23rd International ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
Conference on Social Science and
Humanities (ICSSH) Warsaw, March
23,2016 ระหว่างวันที่ 21 - 26 มี.ค. 59
ผศ.ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม
ในการประชุมวิชาการ 37th International
Conference on Social Science and
Humanities (ICSSH) Warsaw, May 2,2016
ในการประชุมวิชาการ 23rd International อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
Conference on Social Science and
Humanities (ICSSH) Warsaw, March
23,2016 ระหว่างวันที่ 21 - 26 มี.ค. 59
อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
ในการประชุมวิชาการ 23rd International
Academic Conference ประเทศ อิตาลี
ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 59
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
ในการประชุมวิชาการ International
Conference on Social Science and
Humanities เมือง Munich ประเทศ Germany
ในการประชุม the 31st International
รศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิส์ ภ
Congress of Psychology 2016 (ICP2016)
ในการประชุม the 31st International
Congress of Psychology 2016 (ICP2016)
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บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติและระดับชาติ
ลําดับ
1

2

3

4

5

6

7

ผลงาน
แหล่งตีพิมพ์
Dusadee Yoelao and
SOCIAL CONSTRUCTION OF SPIRITUALITY
AMONG TEACHERS AND HEALTHCARE
Kanu Priya Mohan
WORKERS IN THAILAND
Kanu Priya Mohan,
State of the Art Behavioral Science
Research: A Review of the Publications in Narisara Peungposop and
the International Journal of Behavioral
Thasuk Junprasert
Science
Saran Pimthong
Antecedents and Consequences of
Organizational Citizenship Behavior
among NGO Staff from Thailand,
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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
ในปี งบประมาณ 2558-2559 สถาบั นวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้ดํ าเนิ นการจัดโครงการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
และในปี งบประมาณ 2559 ได้ ผ ลการประเมิ น ปรับ ปรุงหลั ก สู ตรจากผู้ มี ศิ ษ ย์ เก่ า ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโครงการกําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมิน (สาขาวิชาการ
จัดการความขัดแย้ง (peace research) กําลังจะเปิดในปี 2560)
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จํานวนนิสิต
นิสิตสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ประจําปีการศึกษา 2557
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
ระดับปริญญาโท (ภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการ)
ระดับปริญญาเอก (มีวิชาเรียน)
ระดับปริญญาเอก (มีวิชาเรียนต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาเอก (เน้นวิจัย)

28
67
34
33

รวม

162

รายชื่อนิสิตผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
นิสิตระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษา ประจําปี 2557-2558
เน้นวิจัย คือ
1. นายณัฐวุธ แก้วสุทธา
2. พิณนภา แสงสาคร
มีวิชาเรียน คือ นางสาวปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
นิสิตระดับปริญญาโท ที่จบการศึกษา ประจําปี 2557-2558
1. นางสาววีรนุช แซ่ฉิน
2. นางสาวพนิตพักตร์ ประสารพันธ์
3. นางสาววันทนา วัฒนธรรม
4. นางสาวพรพรรณ บัวทอง
5. นางสาวมัญชลี เปี่ยมดี
6. นายวชรพงษ์ วงษ์พรมมา
7. นายกฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ
ปริญญานิพนธ์ของนิสิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557-2558
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
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ระดับปริญญาโท
1. นางสาววีรนุช แซ่ฉิน เรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ฝึกงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
2. นางสาวพนิตพักตร์ ประสารพันธ์ เรื่อง ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัยของพนักงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. นางสาววันทนา วั ฒ นธรรม เรื่ อง ปั จ จั ย ทางจิ ต ลั ก ษณะและสถานการณ์ ในที ม ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฟติ
กรรมการทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงานในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป
4. นางสาวพรพรรณ บัวทอง เรื่อง สถานการณ์ในการทํางานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การทํางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์
5. นางสาวมัญชลี เปี่ยมดี เรื่อง ลักษณะทางสังคมและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
อบายมุขของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. นายวชรพงษ์ วงษ์พรมมา เรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และผลกระทบด้านการเรียน ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. นายกฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ เรื่อง การพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสร้างพฤติกรรมการจัดการความ
เสี่ยงในการเผชิญภัยพิบัติผ่านทุจทางจิตวิทยา
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติและระดับชาติของนิสิต
ลําดับ
1

2

3

4

5

ชื่อนิสิต
ณัฐวุธ แก้วสุทธา
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
พัชรี ดวงจันทร์
พิณนภา แสงสาคร

นางสาวปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ฎชัยสกุล
ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
ดร.อ. คานู ปริยา โมฮาน
นางสาววีรนุช แซ่ฉิน
อ.ดร.สุภาพร ธนะชานันท์
กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

การนําเสนอ/ตีพิมพ์
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัย
ช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2557
การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา
การประชุมวิชาการ “การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม”
ครบรอบ 60 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.
2558 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559
ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรม: การพัฒ นาและตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือวัดพหุระดับ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงาน
ใน สถานประกอบการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3
วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านคร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
อิทธิพลของปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงใน
การเผชิญ อุทกภัยผ่าน ทางทุนพลังใจทางบวก และการเติบโตทางสังคมจิตใจของ
ครูในจังหวัดปริมณฑล วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2558
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การพัฒนานิสิต
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิต
ผลการดําเนิ นงาน: ได้ดําเนินกิจกรรมการพัฒ นาทักษะนิสิตด้านการวิจัย ซึ่งกําหนดจัด 15 ครั้ง
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน 2559 แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 การทบทวน
เอกสารอย่างไรให้ได้มาตรฐาน หลักสูตรที่ 2 สิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําในการเขียนเค้าโครงปริญญานิพนธ์
และหลักสูตรที่ 3 การออกแบบการวิจัยหลายรูปแบบ ซึ่ง ณ เดือนที่รายงานเป็นกิจกรรมในหลักสูตรที่ 2 ครั้ง
ที่ 7 รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ซึ่งกําหนดระดับ
ความพึงพอใจมากขึ้นไป พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ส่วนตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ พบว่า มีผ้เู ข้าร่วมโครงการร้อยละ 80

- กิจกรรมสนับสนุนการจัดสัมมนาทางวิชาการของนิสิตระดับบัณ ฑิ ตศึ ก ษา สาขาวิชาการวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (เช่น การจัดสัมมนาเทคนิคการวิจัยขั้นสูง)
ผลการดําเนินงาน: สถาบันได้ดําเนินกิจกรรม
ครั้งที่ 11 การวิจัยเชิงปริมาณแบบสมการโครงสร้างเชิเส้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559
ครั้งที่ 12 การวิจัยเชิงปริมาณแบบวิเคราะห์องค์ประกอบ วันที่ 29 พฤาภาคม 2559
ครั้งที่ 11 การวิจัยเชิงปริมาณแบบพหุระดับ วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาและการสื่อสารของนิสิต

ผลการดําเนินงาน: สถาบันได้ดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้ภาและการสื่อสารของนิสิต
ครั้งที่ 2 การอ่านและการเขียนวิเคราะห์ วันที่ 5 มีนาคม 2559
- ปฐมนิเทศ

ผลการดําเนินงาน: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจําปีการศึกษา
2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
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- ปัจฉิมนิเทศ

ผลการดําเนินงาน: สถาบันฯ จัดกิจกรรมในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

- ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

- กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตนําองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติที่สร้างประโยชน์แก่
สังคม (โครงการฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ)
ผลการดํ า เนิ น งาน: โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ชาการวิ จั ย
พฤติกรรมสาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 7 การวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case
Study) วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดย ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ อาจารย์ประจํา
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสร้างสรรค์โดย ผศ.
ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
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2. โครงการปลูกฝังและพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต
ผลการดําเนินงาน: ในปีงบประมาณ 2559 ได้ดําเนินการจัดโครงการรับน้อง ภายใต้โครงการปลูกฝัง
และพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 ให้แก่นิสิตทั้งในระดับปริญญาโทและ
เอก ณ โรงแรม เดอะเกรซ อัมพวา จังหวัดสมุทราสงคราม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิตใหม่
นิสิตรุ่นพี่ และเจ้าหน้าที่สถาบัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการกิจกรรมนอกชั้นเรียนกับเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ มศว และพัฒนาทางด้านกาย จิต สังคม ไปสู้การเป็นนักวิจัยที่ดีในอนาคต และเพื่อส่งเสริมจิตลักษณะด้าน
จิตอาสาด้วยกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ https://issuu.com/kornwika4/docs/___._38c5fa940fea77?e=23950808/34055614

3. โครงการเร่งรัดทําปริญญานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 28-29 พ.ค. 2559
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3. โครงการ 13th IPRC and English Camp Students List@BSRI ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2559
ณ Department of Psychology, IIUM and Psychological Services Unit, IIUM
มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จํานวน 8 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม (joining English camp and IPRC)
ได้แก่ รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา ผศ.ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และ ผศ.ดร. Kanu Priya
Mohan สําหรับเจ้าหน้าที่ได้แก่ นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์ นางสาวกรวิกา กัปตพล นางสาวสุพิมพชนก
ไม่โรยรส และนางสาววาสนา วงษ์เพชร และสําหรับนิสิตสถาบันฯ ได้ไปนําเสนอผลงานวิชาการ จํานวน 16
ค น ได้ แ ก่ Thanida Khongsamai, Rossukon Kaewpongpok, Sankamon Gornnum, Siwaporn Lamaimil,
Itsariya Parichatikanond, Kamon Arjdee, Sittipan Phosre, Paksorn Yurawan, Yuwadi Chuntasiri,
Thanawat Sripairote, Napattarat Chiakkarakan, Phasit Ngaongam, Rotjana Boonlop, Sarawut Trisri,
Prapatsorn Chalothorn and Ajcharapun Kunsuya.

ด้านบริการวิชาการ
1. โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนในจั งหวั ด สระแก้ ว และจั งหวั ด นครนายก (โครงการ
เสริมสร้างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 5R: จากโรงเรียนสู่ชุมชน)
ผลการดําเนินงาน: ดําเนินโครงการตั้งแต่ วันที่ 26 ธันวาคม – 30 มิถุนายน 2559 ณ อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก โครงการดําเนินงานเป็นปีที่ 2 แนวทางการพัฒนาจากโครงการเดิม
จากการดําเนินงานปี 2558 ที่เกิดปัญ หาเรื่องเวลาในการจัดกิจกรรม ทาให้ต้องเลื่อนข้ามไตรมาส
สถาบันฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงโครงการในปี 2559 โดยมีการประสานงานกับชุมชนเป็นระยะ เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการดําเนินงาน และเป็นการยืนยันกําหนดการจัดกิจกรรมให้ไม่มีการเลื่อนเกินไตรมาสใน
แผนที่กําหนด แต่อย่างไรก็ดี ในปีนี้ยังพบปัญหาการจัดกิจกรรม คือ พื้นที่การจัดกิจกรรมที่กําหนดไว้ 2 พื้นที่
แต่เนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงกัน โรงเรียน ผู้นํา หลายท่านดูแลพื้นที่จัดกิจกรรมทั้งสองพื้นที่ ทําให้ชุมชนไม่ค่อย
สะดวกในเรื่องของเวลา ทําให้โครงการมีการปรับกิจกรรมโดยผนวกการจัดกิจกรรมใน 2 พื้นที่เป็นพื้นที่เดียว
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แต่คนเข้าร่วมมาจาก 2 พื้นที่เดิมตามแผน ทําให้สามารถดําเนินกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และยัง
เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนอีกด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับประธานโครงการ: โครงการที่ดําเนินการเกิดประโยชน์และมีผลกระทบกับชุมชน
ดังนั้นจึงควรมีการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและขยายพื้นที่ในการดําเนินโครงการ เพื่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนในวงที่กว้างขึ้น

2. การประชุมสัมมนาวิชาการ ” การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม” เนื่องใน
ผลการดําเนินงาน: กิจกรรมช่วงเช้า เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง "การสื่อสารแบรนด์บุคคลกับ
พฤติกรรมบริโภคด้วยปัญญา"โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมยศ ธรรมรักษ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559
เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และผู้เข้าร่วมฟังบรรยายให้คะแนนการประเมินกิจกรรม 4.57 ระดับมากที่สุด

ในช่วงบ่ายมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการมีคะแนนประเมินดังต่อไปนี้
สรุปผลเฉลี่ยภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด
การจัดกิจกรรม
ห้องที่1: การวิจัยด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
ห้องที่ 2: การวิจัยด้านพฤติกรรมองค์การ
ห้องที่ 3: การวิจัยด้านพฤติกรรมการสี่อสาร
ห้องที่ 4: การวิจัยด้านพฤติกรรมสังคม
รวม

Behavioral Science Research Institute

ค่าเฉลี่ย
4.07
3.84
4.14
4.12
4.04
28

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2559

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

3. โครงการ “เทคนิคการวิจัยและการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปรผล LISREL”
ผลการดําเนินงาน: สถาบันฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการวิจัย รุ่น
ที่ 19 เรื่อง การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม
- 2 สิงหาคม 2559

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 2 ฉบับ คือ
1. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science) ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.
2559 และฉบั บ ที่ 2 เดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ISSN: 1686–1442) อาจารย์ ดร.ปิ ย รั ฐ ธรรมพิ ทั ก ษ์
บรรณาธิการ มีค่า Impact factor เท่ากับ 0.294
2. วารสารพฤติ ก รรมศาสตร์ เพื่ อ การพั ฒ นา (The Journal of Behavioral Science for
Development) ปี ที่ 8 ฉบั บที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ISSN: 2228-9453) อาจารย์ ดร.ศรั นย์ พิ มพ์ ท อง
บรรณาธิการ Impact factor เท่ากับ 0.111
3. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) (International Journal of Behavioral Science)
Vol. 11 No. 1, January 2016 and 2, July 2016 Dr.Kanu Priya Mohan บรรณาธิการ Impact factor เท่ากับ 0
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เอกสารทางวิชาการ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ เรื่อง “การวิจัยทางทางพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคล และสังคม” ครั้งที่ 33 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ครบรอบ 61 ปี วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียน ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

หนังสือ รวมบทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ เทคนิคการวิจัยและการ
พัฒนาเครื่องมือ
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ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการสืบสานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ได้แก่
- ขึ้นปีใหม่ไทย
สถาบันฯ จัดกิจกรรมสงกานต์ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

- โครงการวันไหว้ครู
สถาบันจัดโครงการวันไหว้ครูพร้อมกับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และในวันที่ 8
กันยายน 2559
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- กิจกรรมวันเด็ก
สถาบัน ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ มศว องครักษ์

- กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมรักศิลปวัฒนธรรมในโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน ที่เป็นวิถีชีวิตที่มี
คุณค่าของไทย เช่นการแต่งกายด้วยผ้าไทย การเลือกใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่นกระทงใบตอง เป็นต้น

2. โครงการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย และการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละเทศกาลเพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
- กิจกรรมจัดทําบทความหรือเอกสารเผยแพร่สําหรับบุคคลทั่วไปด้วยการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ ลงานวิจัยทางพฤติ ก รรมศาสตร์: สถาบั นได้ ดําเนิ นการจั ดทํ าบทความหรือเอกสาร
เผยแพร่สําหรับบุคคลทั่วไป ได้แก่
1. กิจกรรมวันเด็ก (9 มกราคม 2559)
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2. กิจกรรมวันแห่งความรัก (14 ก.พ. 2559)
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3. วันลอยกระทง (28 พ.ย. 2558)

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
4.กิจกรรมขึ้นปีใหม่ไทย

สถาบันฯ
จัดกิจกรรมสงกานต์ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

3. โครงการบูรณาการการบริการวิชาการการเรียนการสอนและการวิจัย (โครงการสร้างองค์ความรู้
ทางพฤติกรรมศาสตร์ ผ่านการบูรณาการการบริการวิชาการการเรียนการสอนและการวิจัย)
สถาบั น ฯ ได้ ดํ าเนิ น โครงการ “ส่ งเสริม พฤติ ก รรมการจั ด การขยะมู ล ฝอยด้ วยหลั ก 5R
(Reject Reduce Reuse Repair Recycle): จากโรงเรียนสู่ครอบครัวและชุมชน” ในการดําเนิ นโครงการนี้ ได้
บูรณาการทางวิชาการด้านวิจัย และด้านการเรียนการสอน มีการนําความรู้จากาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้
เป็นกรณีตัวอย่างสํา หรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ
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ด้านบริหาร
ฝ่ายนโยบายและแผน
จากที่ฝ่านยโยบายและแผน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เมื่อปี 2555 โดยได้แผนยุทธศาสตร์ (Strategic
Plan) 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (Action Plan) และแผนปฏิบัติการประจําปี 2557
ซึ่งตลอดปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินงานตามพันธกิจ ทั้ง 6 ด้าน (ด้านการวิจัย
ด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหาร
และด้ านการส่งเสริมพั นธกิจของมหาวิทยาลัย) และดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติการประจําปี 2558 ครบ 6
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ในภาพรวม บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดได้ร้อยละ
91.05 และบรรลุเป้าหมายตามโครงการ/กิจกรรม/แผนงานร้อยละ 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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กิจกรรมต่างๆ ของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1: อภิปรายผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 และ
กิจกรรมที่ 2: กําหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการและรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 (ร่าง
แผนปฏิบัติการประจําปี 2559) เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ เรียนรวม ชั้น 1
ผลการประเมิ นความพึ งพอใจใรภาพรวม มี คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.45 ความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 83.33%
กิ จ กรรมที่ 3: ประชาพิ จ ารณ์ (ร่ าง) แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ าปี 2559 โดยคณาจารย์ บุ ค ลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 - 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม
ชั้น 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 81.08%
กิ จกรรมที่ 4: การถ่ ายทอดแผนปฏิ บั ติก ารประจํ าปี 2559 ไปสู่ บุ ค ลากรในสถาบั น ฯ วัน พุ ธ ที่ 16
มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00-14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 87.10%
กิจกรรมที่ 5: ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2559
- ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดื อ น (ระหว่างวัน ที่ 1 เดื อ นตุ ล าคม 2558 – 30 เดื อ นมี น าคม 2559)
ผลการดําเนินการรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน ผล
รายงานความก้าวหน้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 วันศุกร์ที่
22 เมษายน 2559
AP59
ตัวชี้วัด

จํานวนทั้งหมด
66

โครงการ

84

บรรลุเป้าหมาย
18
(27.27%)
17
(20.24%)

กําลังดําเนินการ
31
(46.97%)
44
(52.19%)

ยังไม่ดําเนินการ ไม่บรรลุเป้าหมาย
16
1
(24.24%)
(1.52%)
22
1
(26.19%)
(1.19%)

- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) รายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 16 กันยายน 2559
AP59
ตัวชี้วัด

จํานวนทั้งหมด
66

โครงการ

84

บรรลุเป้าหมาย
62
(93.94%)
75
(89.28%)
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ยังไม่ดําเนินการ
1
(1.51%)
5
(5.96%)

ไม่บรรลุเป้าหมาย
3
(4.55%)
4
(4.76%)
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในรอบ 12 เดือน
ผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

จํานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างงานวิจัยและองค์
ความรูท้ างพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยใน
สาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างองค์ความรูด้ า้ น
การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวน การเรียนรูใ้ นสาขาวิชา
การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอืน่ ที่
เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างองค์ความรูแ้ ละ
พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สืบสานและสร้าง
องค์ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

9

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ส่งเสริมพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

บรรลุ
เป้าหมาย
จํานวน
(ร้อยละ)
9
(100%)

ยังไม่
ไม่บรรลุ
ดําเนินการ เป้าหมาย
จํานวน
จํานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
-

จํานวน
บรรลุ
ยังไม่ได้
ไม่บรรลุ
โครงการ/ เป้าหมาย ดําเนินการ เป้าหมาย
กิจกรรม จํานวน
จํานวน
จํานวน
ทั้งหมด (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
10
1
2
13
(%)
(%)
(%)

19

17
(89.47%)

-

2
(10.53%)

36

33
(91.67%)

2
(5.56%)

1
(2.77%)

2

2
(100%)

-

-

3

3
(100%)

-

-

12

12
(100%)

-

-

13

12
(92.31%)

1
(7.69%)

-

22

20
(90.90%)

1
(4.55%)

1
(4.55%)

17

15
1
(88.24%) (5.88%)

2

2
(100%)

-

-

2

66

62
(93.94%)

1
(1.51%)

3
(4.55%)

84
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2
(100%)

-

75
5
(89.28%) (5.96%)
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4
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ภาพกิจกรรม
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
และประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 2559 และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
กิจกรรมที่ 1: อภิปรายผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 และ
กิจกรรมที่ 2: กําหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการและรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี 2559
(ร่างแผนปฏิบัติการประจําปี 2559) เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ เรียนรวม ชั้น 1

กิจกรรมที่ 3: ประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โดยคณาจารย์ บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 - 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1

กิจกรรมที่ 4: การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 ไปสู่บุคลากรในสถาบันฯ
วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2559

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)
ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ปีงบประมาณ

2556
2557
2558
2559

ตัวชี้วัด
จํานวนทั้งหมด บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวนทั้งหมด
จํานวน(%)
จํานวน(%)
จํานวน(%)
70
64 (91.43%)
6 (8.57%)
70
66
62 (93.94%)
4 (6.06%)
75
67
62 (92.54)
4 (5.97%)
70
66
62 (93.94%)
4 (6.06%)
84

โครงการ
บรรลุเป้าหมาย
จํานวน(%)
65 (92.86%)
73 (97.33%)
66 (94.29%)
75 (89.29%)

ไม่บรรลุเป้าหมาย
จํานวน(%)
5 (7.14%)
2 (2.67%)
4 (5.71%)
9 (10.72%)

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ ตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
บรรลุเป้าหมายจํานวน (ร้อยละ)
ไม่บรรลุเป้าหมายจํานวน (ร้อยละ)
2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559 2556
2557
2558 2559
7
9
9
9
6
9
9
9
1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างงานวิจัย
(85.72%) (100%) (100%) (100%) (14.28%)
และองค์ความรูท้ างพฤติกรรมศาสตร์และ
งานวิจยั ในสาขาวิชาอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
20
17
17 19
17
14
15
17
3
3
2
2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างองค์
(85.00%) (82.35%) (88.24%) (89.47%) (15.00%) (17.65%) (11.76%) (10.53%)
ความรูด้ ้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวน
การเรียนรูใ้ นสาขาวิชาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ
5
4
3
2
5
4
3
2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างองค์
(100%) (100%) (100%) (100%)
ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน โดยสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและสังคม
14
11
12 12
12
11
11
12
2
1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สืบ
(85.72%) (100%) (91.67%) (100%) (14.28%)
(8.33%)
สานและสร้างองค์ความรูใ้ นการ
ทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
22
23
24 22
22
22
22
20
1
1
2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบ
(100%) (95.65%) (91.66%) (90.90%)
(4.35%) (4.17%) (9.10%)
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
2
2
2
2
2
2
2
2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ส่งเสริมพันธ
(100%) (100%) (100%) (100%)
กิจของมหาวิทยาลัย
รวม

70

66

67

66
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สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ของแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
(พ.ศ. 2556-2559)

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้าง
งานวิจยั และองค์ความรูท้ าง
พฤติกรรมศาสตร์และงานวิจัยใน
สาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้าง
องค์ความรู้ดา้ นการศึกษาเพือ่
พัฒนากระบวน การเรียนรู้ใน
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์และสาขาอื่นที่เกีย่ วข้องให้มี
คุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างองค์
ความรู้และพัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
โดยสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:
สืบสานและสร้างองค์ความรู้
ในการทํานุบาํ รุงวัฒนธรรม
และศิลปะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนา
ระบบการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ส่งเสริม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
รวม

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ ตามตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรม/โครงการ/
บรรลุเป้าหมายจํานวน (ร้อยละ)
ไม่บรรลุเป้าหมายจํานวน (ร้อยละ)
แผนงานทั้งหมด
2556 2557 2558 2559 2556
2557
2558 2559 2556 2557 2558 2559
9
17
9
13
9
17
9
10
3
(100%) (100%) (100%) (76.92%)
(23.08%)

29

28

29

36

24
27
26
33
5
1
3
3
(82.76%) (96.43%) (89.66%) (91.67%) (17.24%) (3.57%) (%10.34) (9.09%)

5

5

3

3

5
(100%)

7

6

10

13

7
6
(100%) (100%)

18

17

17

2

2

70

75

5
3
3
(100%) (100%) (100%)

-

-

-

-

10
12
(100%) (92.31%)

-

-

-

1
(7.69%)

17

18
16
16
15
(100%) (94.12%) (94.12%) (88.24%)

-

2

2

2
(100%)

-

70

84

2
(100%)

2
2
(100%) (100%)

1
1
2
(5.88%) (5.88%) (11.76%)
-

-

-

9
65
73
66
75
5
2
4
(92.86%) (97.33%) (94.29%) (89.28%) (7.14%) (2.67%) (5.71%) (10.72%)

Behavioral Science Research Institute

39

Srinakharinwirot University.

รายงานประจําปี งบประมาณ 2559

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
โครงการฝึกอบรม จิตวิทยาการปรึกษาและจิตบําบัดชั้นสูง (Enriching Your Life and Your Relationship)
สถาบันฯ ร่วมกับเครือข่ายพ่อแม่ไทยในวิถีแอดเลอร์ ได้ดําเนินการจัดการอบรมการบําบัดซาเทียร์
(Satir model) ในหั ว ข้ อ "Enriching Your Life and Your Relationship" ระหว่ า งวั น ที่ 24-28 สิ ง หาคม 2559
โดย Dr.Laura Dodson และอาจารย์ Maureen Graves อดีตประธาน Satir Global network จาก USA มีแปล
ไทยให้ตลอดการอบรม โอกาสนี้หาไม่ได้ง่ายๆที่อ.จากสถาบันซาเทียร์ มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
จิตการปรึกษาและจิตบําบัดขั้นสูง Enriching Your Life and Your Relationship ร ะ ห ว่ า ง วัน ที่ 2 4 -2 8
สิงหาคม 2559

การเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีคณาจารย์ที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 1 ท่าน ได้แก่
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อ.สิทธิพร ครามานนท์

อ.ดร. พิชญาณี ภูต่ ระกูล

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

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

ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่
1/2559
ร่วมประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่
พบ..เมธีวิจัยอาวุโส"
ครั้งที่ 15

15 ธ.ค. 2558
ณ ห้องประชุมสภา 1
หอประชุมใหญ่

เข้าประชุมเรื่อง การมอบ
อํานาจของอธิการบดีในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้แก่หน่วยงาน
ร่วมประชุมหารือและแก้ไข
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2559

6-8 ม.ค. 2559
ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์
ชะอํา บีช รีสอร์ท
จ.เพชรบุรี
8 มี.ค. 2559
ณ ห้องประชุม
ยุทธศาสตร์ ชั้น 2

26 ม.ค. 2559
ณ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.
กานดา ณ ถลาง ห้อง
201 ชั้น 2 อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
2 ก.พ. 2559
งาน "วันประดิษฐ์" ประจําปี ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค
2559
การประชุมประธาน
12 ต.ค. 2558
ณ ห้องประชุม 201
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร "การจัดการเรียน อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
การสอนในระดับบัณฑิต
ศึกษา" ครั้งที่ 1 ประจําปี
การศึกษา 2558
เข้าร่วมประชุมโครงการวัน
16 ธ.ค. 2558
เด็ก ประจําปี 2559 มศว.
ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3
"เทศกาลวันเด็กสืบสาน
อาคารประสานมิตร
วัฒนธรรมไทย โตไปไม่โกง"
ประชุมวิชาการระดับชาติและ 14-16 ต.ค. 2558
นานาชาติ "การประกัน
ณ ศูนย์นิทรรศการและ
คุณภาพการศึกษา" ประจําปี
การประชุมไบเทค
พ.ศ. 2558
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อ.สิทธิพร ครามานนท์

อ.ดร. พิชญาณี ภูต่ ระกูล

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ผศ.ดร. กาญจนาภัทราวิวัฒน์

อ.ดร. ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัฒน์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

ผศ.ร.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

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2559

ชื่อเรื่อง
ประชุม/อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

ประชุมคณะทํางานจัดทํา
ยุทธศาสตร์การวิจยั ราย
ประเด็นด้านระบบ
พฤติกรรมไทย

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

5 พ.ย. 2558
ณ ห้องประขุมพลโทพระ
ยาศัลวิธานนิเทศ ชัน้ 3
อาคาร วช.2 สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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ประชุมการพัฒนาเครือข่าย
9 พ.ย. 2558
ผู้สถิตทิ างการของประเทศ ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ

ประชุมแนวทางการพัฒนา
17 พ.ย. 2558
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
ณ ห้องประชุม 702
การเรียนการสอนและการ สํานักหอสมุดกลาง มศว.
วิจัย
เชิญประชุมเพื่อปรึกษา
27 พ.ย. 2558
หารือแลกเปลีย่ นความ
ณ ห้องประชุมสภา
คิดเห็น เรื่อง การออกแบบ มหาวิทยาลัย 3 ชัน้ 3
ก่อสร้างของคณะและ
อาคารวิจยั และการศึกษา
หน่วยงาน
ต่อเนื่องฯ
ประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง "การ 16,19 ธ.ค. 2558
พัฒนาแบบวัดค่านิยมหลัก
ณ ห้องประชุมชั้น 4
12 ประการ ตามแนวคิด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พลเมืองดีในวิถปี ระชาธิปไตย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาเขตพัมนาการ
ของเยาวชนไทย"
โครงการจัดทําแผนสร้าง
22 ธ.ค. 2558
ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3
เครือข่ายกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมระหว่างหน่วยงาน อาคารประสานมิตร
มศว.
ภายในมหาวิทยาลัย
โครงการบริหารหลักสูตร
13, 20 ม.ค. 2559

ให้ได้มาตราฐานเพื่อการ
ณ ห้องประชุมชั้น 8
แข่งขันในตลาดสากล
สํานักหอสมุดกลาง
ร่วมฟังบรรยาย เรือ่ ง
27 ม.ค. 2559
"Publishing Papers: How ณ ห้องประชุมสถาบัน
to get published in Social ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
Science Jounals"
และวิจัย ชั้น 19
21,28 ม.ค.2559
   โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากร (หมวดวิชา
11 ก.พ. 2559 และ 2-4
หลักสูตรเฉพาะ)
พ.ค. 2559 ณ มศว.
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ชื่อเรื่อง
ประชุม/อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
2 ก.พ. 2559
เปิดงาน "วันประดิษฐ์"
ณ ศูนย์นิทรรศการและ
ประจําปี 2559
การประชุมไบเทค บางนา
โครงการส่งเสริมการวิจัย
7,9 ก.พ. 2559
ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
(HERP CONGRESS IV)
อุบลราชธานี
14,16 ก.พ. 2559
โครงการสัมมนาพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ : ณ วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
นโยบายประชารัฐกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
รวิโรฒ อ.แม่สอด จ.ตาก
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
25 ก.พ. 2559
ณ โรงแรมอโนมา
นานาชาติ เรื่อง "Academic
กรุงเทพฯ
Responsibility for Sustainable
Society - Lessons Learned
from Social Business"
เข้าร่วมโครงการสัมมนา 29 ก.พ. – 1 มี.ค. 2559
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์
เป็นเลิศ : นโยบายประชารัฐ รีสอร์ทแอนด์สปา
จ.นครนายก
กับมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
ครั้งที่ 2
เข้าประชุมเรื่อง การมอบ
8 มี.ค. 2559
ณ ห้องประชุม
อํานาจของอธิการบดีในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มศว
ให้แก่หน่วยงาน
สัมมนา หัวข้อ การสร้าง
21-22 มี.ค. 2559
เครือข่ายพันธมิตรด้วยการ ณ โรงแรมโนโวเทล
จัดหลักสูตรร่วมระดับ
กทม.
อุดมศึกษา (Building
Partnerships Through
Transnational Education)
ประชุมระดมความคิด (ร่าง)
22 มี.ค. 2559
ยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ณ ห้องแกรนด์ 2 ชั้น 2
ประเด็นด้านระบบ
โรงแรมรามาการ์เด้นส์
พฤติกรรมไทย
กทม
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ชื่อเรื่อง
ประชุม/อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

ประชุมเครือข่ายวิจัย เพื่อ
23 มี.ค. 2559
ขยายความร่วมมือทางด้านการ ห้อง 401 อาคารบัณฑิต
วิจัยและพัฒนาโจทย์วิจัย
วิทยาลัย
ร่วมกัน (มศวและมหาวิทยาลัย
เมจิ ประเทศญีป่ ุ่น)
เข้าร่วมประชุมโครงการ
25 พ.ค. 2559
เตรียมความพร้อมการออก ณ ห้องประชุม ชั้น 2
นอกระบบเพื่อเป็นมหา
อาคารวิจัยและการศึกษา
วิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ต่อเนื่องฯ
เข้าร่วมประชุมกลุม่ (Focus
10 มิ.ย. 2559
Group) การดําเนินงานวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 7
วิทยานิพนธ์เรื่อง "กลยุทธ์
อาคารพระมิ่งขวัญ
การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
การศึกษาไทย
ความสามารถในการเรียนรู้
คณะครุศาสตร์
จากการปฏิบัติของอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในสถาบันการศึกษา
พยาบาล"
โครงการเตรียมความพร้อม
15 มิ.ย. 2559
การรับรองคุณภาพ
ณ ห้องประชุมสภา
หลักสูตรระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัย ชัน้ 3
หัวข้อ "เกณฑ์การประเมิน
อาคารวิจัยและ
และการรับรองคุณภาพ
การศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับ
นานาชาติ (AACSB)
โครงการจัดการองค์ความรู้
9-11 มิ.ย.2559
ด้านการบริการวิชาการแก่
1-3 ส.ค. 2559
สังคม อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรม ณ เวลา
จังหวัดราชบุรี
ฝึก Facilitator และเครื่องมือ
วางแผน ด้วย Outcome
Mapping สําหรับโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม
เข้าร่วมการประชุมเชิง
22 ก.ค. 2559
วิชาการเผยแพร่คมู่ ือ
ณ ห้องแคทลียา โรงแรม
จริยธรรมสําหรับผู้ประเมิน รามาการ์เด้นส์ กทม.
โครงการวิจัยผลงานทาง
วิชาการและผลงานวิจัย





สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
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อ.ดร. ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ผศ.ดร. กาญจนาภัทราวิวัฒน์

อ.ดร. ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัฒน์

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

ผศ.ร.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

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

รายงานประจําปี งบประมาณ 2559

ชื่อเรื่อง
ประชุม/อบรม/ สัมมนา
และศึกษาดูงาน

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25
   เข้าร่วมฟังการบรรยาย
พิเศษเรื่อง "การสือ่ สารแบ
สิงหาคม 2559
รนด์บุคคลกับพฤติกรรม
เวลา 10.00 – 12.00 น.
บริโภคด้วยปัญญา"โดย
ณ ห้องเรียนรวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เสริมยศ ธรรมรักษ์

บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 17 คน จาก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/กรรมการวิชาการ/วิทยากร/อาจารย์พิเศษ
สําหรับคณาจารย์ในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญ
1. เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เช่ น เป็ น ประธานกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสํ า นั ก
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มสธ. ประจําปีงบประมาณ 2557, ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ในการวิ เคราะห์ แ ละพั ฒ นุ ด ฝึ ก อบรมจิ ต
จริยธรรมการวิจัย หัวข้อ การสร้างชุดฝึกอบรม "แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เชิงวิจัย" ครั้งที่ 1, ผู้ทรงคุณวุฒิในการ
วิเคราะห์และพัฒนุดฝึกอบรมจิตจริยธรรมการวิจัย หัวข้อ การสร้างชุดฝึกอบรม "ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตนเชิงวิจัย", ผู้ทรงคุณ วุฒิ ในการวิเคราะห์และพัฒ นุดฝึกอบรมจิตจริยธรรมการวิจัย หัวข้อ การสร้างชุด
ฝึกอบรม "หลักการคิดและจริยธรรมวิจัย", ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิเคราะห์และพัฒนุดฝึกอบรมจิตจริยธรรมการ
วิจัย หัวข้อ การสร้างชุดฝึกอบรม "แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เชิงวิจัย"
2. เป็นผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร เช่น เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจปริญญานิพนธ์ เรื่อง "กระบวนการขับเคลื่อน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรุปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นําการเปลี่ยแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษสู่ประชาคมอาเซียน", เป็นกรรมการสอบโคร่งร่างวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต, เป็น
วิ ทยากร โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่อง "การพั ฒ นาศั กยภาพนั กวิจั ย" ประจํ าปี 2559 รุ่น 1, เป็ น
วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการวิจัยเชิงคุรภาพ: การเรียนรู้ผ่านภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่น"
บรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเก็บข้อมูลผ่านการบอกเล่าประสบการณ์ จากปราชญ์ ท้องถิ่น (Story Telling) และ
หัวข้อ "ฝึกทักษะการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ", เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย" ประจําปี 2559 รุ่น 1, เป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชาการบริหารโรงการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความยั่งยืน ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558, เป็ นกรรมการเพื่ อตรวจประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน, วิ ทยากรบรรยายในหั วข้อ "การทบทวน
วรรณกรรมโดยวิ ธี Systematic Review", วิ ทยากรบรรยายในหั วข้ อ "สิ่ งที่ ควรทํ าและสิ่ งที่ ไม่ ควรทํ าในการ
ทบทวนเอกสาร เทคนิคการจัดทําบทที่ 2 ในการวิจัย ให้ ได้มาตรฐาน", เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย" ประจําปี 2559 รุ่น 3 หัวข้อเรื่อง " การเขียนบทความวิจัยระดับ
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

นานาชาติและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน", เป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methods), เป็นอาจารย์พิเศษสอน บรรยายเรื่อง หลักการ แนวทางและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL,เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย" ประจําปี 2559
3. เป็นอาจารย์พิเศษ ได้แก่ อาจารย์พิเศษ ในรายวิชา ศร 843 การศึกษารายบุคคล 3 ให้แก่นิสิต
ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) เวลา 09.30 - 12.30 น., นอาจารย์พิเศษ ใน
รายวิ ช า ศร 843 การศึ ก ษารายบุ ค คล 3 ให้ แ ก่ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต ร ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
(เศรษฐศาสตร์) เวลา 09.30 - 12.30 น.
บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 15 คน จาก 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 88.24

สรุศักดิ์ ไวยเนตร

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



ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอื่นๆ
ร่วมโครงการอบรม (แทน) เรื่อง การ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานระบบงาน
บริหารงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์



    

-

  



   

-



Behavioral Science Research Institute

46

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

วันที่ 24 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย
เข้าร่วมและโครงการฝึกอบรมเชิง
วันที่ 8 มกราคม 2559 และ
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
วันที่ 10-12 ก.พ.2559 ณ
นักวิจัย ประจําปี 2559 รุน่ ที่ 3 หัวข้อ
โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท
“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน” ใน
เขาใหญ่
ศึกษาดูงานภายในประเทศ วิทยาลัย
4-5 กุมภาพันธ์ 2559
วิทยาการวิจยั และวิทยาการปัญญา
ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัย
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหน่วยงานที่เปิด
และวิทยาการปัญญา
สอนศาสตร์ใหม่ทางด้านวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา
(Cognitive Science) มุ่งค้นหาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมอง
จิตใจ และพฤติกรรม-ของมนุษย์
การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน
19 ก.พ. 2559
แบบมีส่วนร่วม เรือ่ ง "การศึกษาดุงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
อาคารเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) กทม.

Srinakharinwirot University.













 









สรุศักดิ์ ไวยเนตร

บุญลือ เชื้อสุข

ประสาร กรีหิรัญ

วริน สว่าง
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สุพิมพ์ชนก ไม่โรยรส

พิจิตรา ธรรมสถิตย์

วาสนา วงษ์เพชร

จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

กรรณิการ์ ศรีเกตุ

ศิรินันท์ แสงสิงห์

กรรณิกา ทัศนสุวรรณ

อัจฉรา วัฒนรัตน์

นางอุษา ศรีจินดารัตน์

รายงานประจําปี งบประมาณ 2559

ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอื่นๆ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
25 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง "Academic Responsibility for
ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
Sustainable Society - Lessons Learned
from Social Business"
เข้าร่วม โครงการยกระดับงานวิจัยสู่
24-25 ก..2559
นวัตกรรมสังคม เรื่อง "การนํา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" สุรนารี ตําบลสุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
โครงการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน เรื่อง
29 ก.พ. 2559
การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบตั ิ
ณ ห้อง ศ.ดร.สุดใจ เหล่า
ราชการของพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนค
สุนทร ชัน้ 2 อาคาร
รินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
สํานักหอสมุดกลาง มศว
2559
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
วันที่ 30 มีนาคม – 1
สํานักงานประสานเครือข่ายสาย
เมษายน 2559 เวลา
สนับสนุนทีป่ ระชุมสภาข้าราชการ
09.00-16.00 น.
พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
จังหวัดเชียงใหม่
ชุดที่ 18
เข้าประชุมเรื่อง การมอบอํานาจของ
8 มี.ค. 2559
อธิการบดีในการดําเนินการจัดซื้อจัด
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น
จ้างให้แก่หน่วยงาน
2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มศว.
5 เม.ย. 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การถ่ายทอดภาพดิจิตอลและการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
ตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
(01-34-1102)ชั้น 11 อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
26 เม.ย. 2559
  โครงการซ้อมอพยพหนีไฟอาคาร
ส่วนกลาง ประจําปี พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
3 พ.ค. 2559
บริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร
หัวข้อ อบรมความรู้ในการบริหารจัดการ วิจยั และการศึกษาต่อเนื่องฯ
หลักสูตร สู่คณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ AUNQA
และ EdPEx
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2559



 














25 พ.ค. 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ

27 พ.ค. 2559
ณ โรงแรมวินเซอร์
1 มิ.ย. 2559
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)ชั้น 11 อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมี
10 มิ.ย. 2559
ส่วนร่วม เรื่อง "การศึกษาดูงานเพื่อการ ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
บริษัท ปตท. ตําบลมาตราพุด
อนุรักษ์พลังงานทีย่ ั่งยืน"
จ.ระยอง
โครงการพบปะผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
17 มิ.ย.2559
(Stakeholder) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคาร
2559 (การให้บริการด้านการบริหารและ สํานักงานอธิการบดี (อาคาร 9)
ธุรการ)
โครงการสัมมนาและประชุมเชิง
4-6 ก.ค. 2559
ปฏิบัติการสําหรับคณาจารย์และ
ณ โรงแรมซันไซน์ พาราไดซ์
เจ้าหน้าทีท่ ี่ปฏิบัตงิ านในโครงการพิเศษ
รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง วิธีการ
5 ก.ค. 2559
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์
ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนพนักงาน
8103 ชั้น 8 อาคาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อปรับ
หอสมุดกลาง
ฐานเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
(1 ม.ค.2556 และ 1 ม.ค. 2557) และ
ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 (1 ธ.ค.2557)
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การทํา
6-8 ก.ค. 2559
ณ ห้อง AAR วิทยาลัยนานาชาติ
โครงการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงาน
(Work Improvement Project) เพื่อเลือ่ น
เพื่อศึกษาความยั่งยืน
ระดับตําแหน่งชํานาญการ"
โครงการ ฝึกอบรมผู้ประสานงานวิจยั
1-3 ส.ค. 2559
ณ จ.ชลบุรี
ร่วมประชุมชี้แจงการดําเนินการตาม
4 ส.ค.2559
ณ ห้องประชุมสภาฯ
ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
อาคารวิจัย ชั้น 3 มศว





วัน/เดือน/ปี
สถานที่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
บริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ
โครงการอบรมหลักสูตร "การใช้งาน
Social Network"





ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอื่นๆ
เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความ
พร้อมการออกนอกระบบเพื่อเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ





สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
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สรุศักดิ์ ไวยเนตร

บุญลือ เชื้อสุข

ประสาร กรีหิรัญ

วริน สว่าง

กรวิกา กัปตพล

สุพิมพ์ชนก ไม่โรยรส
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จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

กรรณิการ์ ศรีเกตุ

ศิรินันท์ แสงสิงห์

กรรณิกา ทัศนสุวรรณ

อัจฉรา วัฒนรัตน์

นางอุษา ศรีจินดารัตน์

รายงานประจําปี งบประมาณ 2559



สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
ชื่อเรื่อง
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
ศึกษาดูงาน และอื่นๆ

วัน/เดือน/ปี
สถานที่

เชิญเป็นผูท้ รงคุณวุฒิในการวิเคราะห์และ
25-26 พ.ย.2558
พัฒนาฝึกอบรมจิตจริยธรรมการวิจยั
2-3 ธ.ค. 2558
หัวข้อ การสร้างชุดฝึกอบรม "แรงจูงใจ
28-30 ม.ค. 2559
ใฝ่สัมฤทธิ์เชิงวิจัย"
ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์
วิงส์ คอนเวนชั่น กทม.
วิทยากรอบรมให้ความรู้ระบบฐานข้อมูล
9 ธ.ค. 2559
Thaijo
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร 29 ชั้น 4
มรภ.จันทรเกษม



บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 12 คน จาก 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 85.71

โครงการเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการทํางานของสายสนับสนุนวิชาการ
กิจกรรม เสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้ดําเนินโครงการฯ ในกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการเตรียมตัว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย Dr.Kanu เป็นผู้ให้การพัฒนาทักษะ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม
15 คน จาก16 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75
กิจกรรม Developing English Skills for the BSRI Staff.
-Have fun while you sharpen your English Skills
-Speak, hear, listen and share :)
-Special workshops in April, May and July!
Resource personDr. Kanu Priya Mohan Behavioral Science Research Institute, SWU
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รายงานประจําปี งบประมาณ 2559

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

กิจกรรม Developing English Skills for the BSRI Staff 17-05-2559
- Watch the movie "Inside Out"
-Activities to discuss the psychological themes underlying the movie
Resource person :: Dr.Kanu Priya Mohan

โครงการ 13th IPRC and English Camp Students List@BSRI ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2559
ณ Department of Psychology, IIUM and Psychological Services Unit, IIUM
มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จํานวน 8 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม (joining English camp and IPRC)
ได้แก่ รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา ผศ.ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และ ผศ.ดร. Kanu Priya
Mohan สําหรับเจ้าหน้าที่ได้แก่ นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์ นางสาวกรวิกา กัปตพล นางสาวสุพิมพชนก
ไม่โรยรส และนางสาววาสนา วงษ์เพชร
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การประกันคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการและพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนางานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของสถาบั นวิจัยพฤติ ก รรมศาสตร์ มี ความสอดคล้ องกั บ มาตรฐานการศึ ก ษา เพื่ อรับการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
ระดับหลักสูตร
1. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์
ผู้ประสานงาน
ผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรดุษฎีมหาบัณฑิต ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ประจําปีการศึกษา
2558 มีระดับคุณภาพดี มีคะแนนเท่ากับ 3.85 คะแนน
2. หลักสูตรมหาบัณฑิต
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมหาบัณฑิต ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวกรวิกา กัปตพล
ผู้ประสานงาน
ผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตมหาบัณ ฑิ ต ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ประจําปีการศึกษา
2558 มีระดับคุณภาพดี มีคะแนนเท่ากับ 3.51 คะแนน
ระดับสถาบัน
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดุษฎีมหาบัณฑิต ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
กรรมการและเลขานุการ
4. นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
ผู้ประสานงาน
ผลการประเมินฯ ระดับสถาบันฯ ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ประจําปีการศึกษา2558
มีระดับคุณภาพดีมาก มีคะแนนเท่ากับ 4.29 คะแนน
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กิจกรรมเด่นในรอบปี 2559
นางสาววาสนา วงษ์เพชร
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมนําเสนอผลงาน เรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
ในการประชุมวิชาการ สํานักงานประสานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)ชุดที่ 18
วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

รางวัล ประจําปีงบประมาณ 2559
1. ผลงานที่ได้รางวัล ผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV)
โดย อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อาจารย์ สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลจาก จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้ไว้ ณ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559
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2. ผลงานที่ได้รางวัล สตรีสากล
โดย อรุณี ลิ้มมณี นิสิตปริญญาเอก เน้นวิจัย รุ่น 8 สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ได้รับรางวัลจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

3. ผลงานที่ได้รางวัล วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท (ชมเชย)
วิทยานิพ นธ์เรื่อง "สถานการณ์ ในการทํ างาน และลั ก ษณะทางจิ ต ที่ เกี่ ยวข้ องกับ พฤติ ก รรมการ
ทํางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์"
โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง
โดย มี ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ได้รับรางวัลจาก การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์
สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจําปี 2559 จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ให้ไว้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
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4. ผลงานที่ได้รางวัล ทันตแพทย์ดีเด่นด้านทันตแพทย์ร่นุ ใหม่โดดเด่น
โดย อ.ทพ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา นิสิตปริญญาเอก เน้นวิจัย รุ่น 8
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

5. ผลงานที่ได้รางวัล Best Presentation Award จาก ICAP 2016 :18th International Conference on
Applied Psychology เรื่ อ ง Assessment of Healthy Lifestyle Behavior Needs for Older Adults
Living with Hypertension Tokyo, Japan. (https://www.waset.org/) เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์
เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดีและผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง จังหวัดเชียงใหม่
โดย นางสาวพิชชาดา สุทธิแป้น
นิสิตระดับปริญญาเอก แบบมีวิชาเรียน รุ่น 10 สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์คุมปริญญานิพนธ์ รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ได้รับรางวัลจาก World Academy of Science, Engineering and Technology : Tokyo, Japan 2016
ให้ไว้ ณ วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559

รวบรวม/เรียบเรียงโดย
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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