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สารผู้อานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มี ภารกิจในการผลิตบัณฑิต ผลิตผลงานวิจัย การให้บริการ
วิชาการแก่ สั งคม สื บสานและบู รณาการศิ ลปวัฒ นธรรม บริหารงานอย่ างมี ประสิทธิภาพ และ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ และเพื่อให้มีกลไกในการกากับและติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงมีการจัดทา
รายงานประจาปีฉบับนี้ เพื่อประโยชน์แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของสถาบันฯ
สถาบันฯ ขอขอบพระคุณคณะทางานฝ่ายแผนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรทุกคนที่สละเวลา
และช่วยให้สถาบันฯ ได้ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงตลอดมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
....................................................
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บทนา
ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เดิมใช้ชื่อว่า “สถาบันระหว่างชาติ
ส าหรับการค้ นคว้าเรื่องเด็ ก ”ิ(InternationalิInstituteิforิChildิ
Study) ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ
องค์ การศึ ก ษาวิ ทยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ งสหประชาชาติ
(UNESCO) เมื่ อเดื อน สิ งหาคม พ.ศ. 2498 โดยมี จุ ดมุ่ งหมาย
สาคัญ 3 ประการ คือ 1) ทาการวิจัยเปรียบเทียบในเรื่องพัฒนา
การเด็ก 2) ฝึกอบรมนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศให้สามารถทาการวิจัยได้ รวมทั้งให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องของเด็ก และ 3) เผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อปรับปรุงการศึกษา และการอบรมเลี้ยงดูทั้งที่
บ้านและที่โรงเรียน
ในเดื อนมกราคม พ.ศ. 2506 สถาบั น ฯ ได้ เปลี่ ยนฐานะมาเป็ น หน่ วยงานของรั ฐบาล สั งกั ด
กรมการฝึกหัดครู โดยสถาบันนี้ตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัยวิชาการศึกษา และสถาบันฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาจัดทาหลักสูตรมหาบัณฑิตทางสาขาจิตวิทยา ในปี พ.ศ. 2517 สถาบันฯ ได้โอนมา
ขึ้นตรงต่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา และเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เปลี่ยนฐานะเป็น มหาวิทยาลัย โดยใช้
ชื่ อ ว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ” ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2518 สถาบั น ฯ ได้ เปลี่ ย นชื่ อ มาเป็ น
“สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์” มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่สาคัญในการวิจัย
และการสอน ตลอดจนการฝึกอบรม
งานสาคัญของสถาบันฯ ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2517 มุ่งเน้นการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่ง
อาศัยแนวคิดทฤษฎีจากหลายสาขา เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษา มาช่วยทาให้เข้าใจอธิบาย
และทานายพฤติกรรมของบุคคลได้ และขยายวงกว้างทางการศึกษาไปยังบุคคลทุกวัยเพื่อผลจากการวิจัย
ดังกล่าวนั้นสามารถนาไปพัฒนาบุคคลและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และฝึกอบรมทั้งทาง
พฤติกรรมศาสตร์และวิธีการวิจัย
ในปี พ.ศ. 2527 สถาบั น ฯ เริ่ มเปิ ดสอนระดั บ ปริ ญ ญาโทหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรต่อเนื่ องจนถึง
ระดับปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิ ทยาลัยให้ใช้หลักสูตรได้เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม พ.ศ. 2536 และเปิดรับนิสิตในหลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 นอกจากนั้นได้เปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาเดียวกันในปีการศึกษา 2542
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึ กษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544) งานวิจัยของสถาบัน ฯ
กาหนดประเด็นวิจัยที่สาคัญ ๆ ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมครอบครัว ด้านพฤติกรรมการทางาน และ
พฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2544 สถาบันฯ เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ (แบบเน้นวิจัย) โดยรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทยของ
ทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในปี พ.ศ. 2545
ปี พ.ศ. 2556 สถาบันฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาการให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
พัฒนาและสร้างหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เปิดรับนิสิตรุ่นแรกปี
การศึกษา 2556
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ปรัชญา (Philosophy)
“พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นาสู่คุณภาพชีวิต”
ปณิธาน (Pledge)
“สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพครอบครัวและการทางาน”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรชั้นนาแห่งการวิจัย และการเรียนรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดับอาเซียน ในปี 2020”
พันธกิจ (Mission)
1. สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ด้านครอบครัว และการทางาน ที่สามารถนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ ต่อหน่วยงานและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการ
ระดับชาติ และสากล
2. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ผ่าน
กระบวนการวิจัยอย่างเข้มข้น
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นองค์กรชั้นนาทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดับอาเซียน
2. องค์ ความรู้ด้ านการศึ กษาเพื่ อพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ในสาขาวิชาการวิจั ยพฤติ กรรม
ศาสตร์ ประยุกต์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ
3. องค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในแต่ละภาคส่วนเพื่อผลงานที่ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

โครงสร้างองค์กร
(ปรับปรุง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)

การแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

โครงสร้างการบริหาร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
โครงสร้างองค์กรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เป็นโครงสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ ของ
งานเป็นหลัก เพื่อสนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานย่อยในองค์กร
จะเน้นให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 2 หน่วยงานหลัก คือ
1. สานักงานผู้อานวยการสถาบันฯ 2. สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และมีการแบ่งหน่วยงานย่อยใน
สานักงานผู้อานวยการ

โครงสร้างการบริหาร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(16 พฤศจิกายน 2559)

อธิกำรบดี
ผู้อำนวยกำร
สถำบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
คณะกรรมการประจา สถาบันฯ

รักษำกำรผู้อำนวยกำร
สำนักงำนผู้อำนวยกำร

หัวหน้ำงำนบริหำร
และธุรกำร

หัวหน้ำงำนบริกำร
กำรวิจัยและกำรศึกษำ

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำย
ยุทธศำสตร์และประกันคุณภำพ

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและ
จัดกำรควำมรู้

รักษำกำร/ปฏิบัติงำนหัวหน้ำ
สำขำวิจัยพฤติกรรมศำสตร์
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การจัดบุคคลลงโครงสร้าง
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

อธิกำรบดี
ผู้อำนวยกำร
สถำบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา)

..
คณะกรรมการประจา สถาบันฯ

รักษำกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำน
ผู้อำนวยกำร
(น.ส.อุษำ ศรีจินดำรัตน์)

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยยุทธศำสตร์
และประกันคุณภำพ
(ผศ.ดร.ประทีป จินงี่)

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและ
จัดกำรควำมรู้
(รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง)

สำยปฏิบัติกำร

รักษำกำร/ปฏิบัติงำนหัวหน้ำสำขำ
วิจัยพฤติกรรมศำสตร์
(อ.ดร.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล)

สำยวิชำกำร

งำนบริหำรและธุรกำร
น.ส.อัจฉรา วัฒนรัตน์ (เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป)

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

ผศ.ดร.ประทีป จินงี่

น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์ (นักวิจัย)

นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ (นักวิชาการพัสดุ)

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

น.ส.พิจติ รา ธรรมสถิตย์ (นักวิชาการศึกษา)

น.ส.ศิรินันท์ แสงสิงห์

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

อ.ดร.นาชัย ศุถฤกษ์ชัยสกุล

น.ส.กรวิกา กัปตพล

(นักวิชาการศึกษา)

...................................

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

……………………............... (นักวิชาการศึกษา)

น.ส.วาสนา วงษ์เพชร

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

ผศ.ดร.Kanu Priya Mohan

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

อ.ดร.พิชญาณี ภู่ตระกูล

อ.ดร.สิทธิพร ครามานนท์

........................................

........................................

........................................

น.ส.สุพิมพ์ชนก กิจสาเร็จ (บุคลากร)
น.ส.จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ ผูป้ ฏิบัติงานบริหาร)
นางวริน สว่าง

(พนักงานบริการเอกสารทั่วไป)

นายประสาร กรีหิรัญ

(พนักงานขับรถยนต์)

นายบุญลือ เชือ้ สุข

(พนักงานขับรถยนต์)

นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร

(พนักงานขับรถยนต์)

งำนบริกำรกำรวิจัยและกำรศึกษำ
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รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-สกุล

ดารงตาแหน่ง (พ.ศ.)

หมายเหตุ

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

2497
2498 – 2502
2503 – 2506

สถาบันระหว่างชาติสาหรับ
การค้นคว้าเรื่องเด็ก
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
UNESCO

4. ศาสตราจารย์ ดร.ละม้ายมาศ ศรทัตต์

2507 – 2512

ผู้อานวยการไทยคนแรก
ของสถาบันระหว่างชาติ
สาหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2512 - 2526
2527 - 2531
2531 - 2534
2535 - 2543
2543 - 2547
2547 - 2551
2551 – 2555
2555 – 2559
2559 - 2560

ในปี พ.ศ. 2518 สถาบันฯ
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยหลา

2560-ปัจจุบัน

รักษาการแทนผู้อานวยการสถาบัน
ณ เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนมีนาคม 2560

รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

ผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รักษาการตัง้ แต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 และรับตาแหน่งเดือนมีนาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

อาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้

หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

รองผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการสึกษา

น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์ ตาแหน่ง นักวิจัย (ชานาญการ)
รักษาการผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(รักษาการ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 – 8 มกราคม พ.ศ. 2561)
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รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
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คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รักษาการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

อาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้

หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รองผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการสึกษา

รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ดารงตาแหน่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีพหล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

อาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

รองผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการสึกษา

ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้

หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการ

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

* รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

รศ ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

Asst.Prof.Dr.Kanu Priya Mohan

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

อ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

อ.ดร. พิชญาณี พูนพล

ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล

รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร

อ.สิทธิพร ครามานนท์

ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา

ผศ .ดร. ยุทธนา ไชยจูกุล

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

หมายเหตุ * ได้รับการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คาสั่ง มศว ที่ 2527/2559 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559
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รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

บุคลากรสายปฏิบัติการ
น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์ ตาแหน่ง นักวิจัย (ชานาญการ)
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559)

นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์

น.ส.ศิรินันท์ แสงสิงห์

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ

น.ส.วาสนา วงษ์เพชร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ชานาญการ)

(ชานาญการ)

น.ส. จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย์

น.ส.สุพิมพ์ชนก กิจสาเร็จ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษา

บุคลากร

นางวริน สว่าง

นายประสาร กรีหิรัญ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

พนักงานขับรถยนต์

น.ส. กรวิกา กัปตพล นางสาวแสงระวี ไทยแย้ม
นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายบุญลือ เชื้อสุข

นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
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บุคลากรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ข้าราชการสายวิชาการ
1. อ. ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
*2. รศ. ดร.อรพินทร์ ชูชม

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
Ph.D. (Psychology)

หมายเหตุ * ได้รับการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 คาสั่ง มศว ที่ 2527/2559 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
1. รศ. ดร. ดุษฎี โยเหลา
2. รศ. ดร. อังศินันท์ อินทรกาแหง
3. รศ. ดร. ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
4. ผศ. ดร. ประทีป จินงี่
5. ผศ. ดร. ยุทธนา ไชยจูกุล
6. ผศ. ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
7. Asst. Prof. Dr. Kanu Priya Mohan
8. ผศ. ดร. กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
9. ผศ. ดร. ศรัณย์ พิมพ์ทอง
10. ผศ. ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
11. ผศ. ดร. พลเทพ พูนพล
12. ผศ. ดร. ปิยดา สมบัติวัฒนา
13. อ. ดร. นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
14. อ. ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
15. อ. ดร. พิชญาณี พูนพล
16. อ. สิทธิพล ครามานนท์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
1. นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์
2. นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน์
3. นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ
4. นางสาวศิรินันท์ แสงสิงห์
5. นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
6. นางสาววาสนา วงษ์เพชร

6. นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิต

Ph.D. (Educational Research and Computer Science)
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์)
ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา)
D.P.A. (Public Administration)
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) วิทยาลัยประชากรศาสตร์
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) ปร.ด. (สถิติ)
ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต)
ปร.ด. (สื่อสารมวลชล)
ศศม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
นักวิจัย (ชานาญการ)
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชานาญการ)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา–การตลาด)
นักวิชาการพัสดุ (ชานาญการ)
บธ.บ. (การบริหารงานทั่วไป)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (การเงินและบัญชี)
บธ.ม. (การจัดการ)
นักวิชาการศึกษา
วท.ม. (การจัดการความรู้)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นักวิชาการศึกษา
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)

รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

7. นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
8. นางสาวสุพิมพ์ชนก กิจสาเร็จ
9. นางสาวกรวิกา กัปตพล
10. นางสาวแสงระวี ไทยแย้ม
ลูกจ้างประจา
1. นางวริน
2. นายประสาร
3. นายบุญลือ
4. นายสุรศักดิ์

สว่าง
กรีหิรัญ
เชื้อสุข
ไวยเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
บุคลากร
บธม. (บริหารธุรกิจ)
นักวิชาการศึกษา
คม. (โสตทัศนศึกษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
บธบ. (การบัญชี)

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้ำงประจำ
จำนวน คน

พนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยปฏิบัตกิ ำร
จำนวน คน

ข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร
จำนวน คน

พนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยวิชำกำร จำนวน
คน

ข้ำรำชกำรสำยวิชำกำร

พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร

พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยปฏิบัติกำร

ลูกจ้ำงประจำ

ภาพประกอบ 1 กราฟแสดงประเภทบุคลากร

13
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9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

9 คน
คน

คน

1 คน

ภาพประกอบ 2 กราฟแสดงประเภทบุคลากรสายวิชาการ (แยกตามวุฒิการศึกษา)

10.00
8.00

คน

6.00
4.00

คน

2.00

2 คน

0.00

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ภาพประกอบ 3 กราฟแสดงประเภทบุคลากรสายปฏิบัติการ (แยกตามวุฒิการศึกษา)
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2560
งบประมาณ
เงินรายได้
451,000
300,000
276,900
211,000
3,800,000
359,400
920,700

รวม

ร้อยละ

เงินเดือนและค่าจ้างประจา
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
แผ่นดิน
189,500
195,000
1,005,100
-

451,000
489,500
276,900
406,000
3,800,000
1,364,500
920,700

5.76
6.25
3.54
5.18
48.51
17.42
11.75

งบกลาง (เงินนอกงบประมาณ)
รวม

1,389,600

124,700
6,443,700

124,700
7,833,300

1.59

หมวดรายจ่าย

4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

100.00

3,800,000

0

451,000

189,500 300,000

276,900
0

งบประมาณแผ่นดิน

195,000

211,000
0
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ี

ี

โ

พ

9–

งบประมาณ ปี 2559
จานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณ ปี 2560
จานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณแผ่นดิน

1,131,100

23.21

1,005,100

11.49

งบประมาณเงินรายได้สถาบันฯ

310,000

6.36

-

-

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

500,000

10.26

1,835,000

20.97

งบประมาณบัณฑิต

-

-

-

-

แหล่งทุนภายนอก

2,932,800

60.17

5,908,510

67.54

รวม

4,873,900

100.00

8,748,610

100.00

แหล่งเงินทุน

4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

3,800,000

0

451,000

189,500 300,000

276,900
0

งบประมาณแผ่นดิน

195,000

211,000
0
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โครงการวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการทาวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก จานวน 22 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,748,610 บาท ดังนี้
ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน
ลาดับ
1 หน่วยวิจัยด้านชีวจิตสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์

2

3

4

5

6
7

8

9

10

การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เครื่องมือวัดทางจิตสังคม และพฤติกรรม
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยสภาพแวดล้อมและ
การสนับสนุนทางสังคมในสื่อออนไลน์ที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการแก้ปัญหาชีวิต
ครอบครัวของบิดามารดาที่มีบุตรวัยอนุบาล
อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัด
ฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีและสุขภาวะครอบครัวโดย
ส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง
ประสิทธิผลของการฝีกอบรมทางจิต
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่คดโกง
ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวทางยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
การประเมิ นผลการด าเนิ นงานตามแผน
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาฃชุมชน พ.ศ.
2555-2559
การนาวิทยาการบริหารความเสี่ยงใน
เชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว
รูปแบบพฤติกรรมความชอบ และ
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างของรุ่นอายุที่อยู่
ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุขในเขต
กรุงเทพมหานคร

เจ้าของผลงาน
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง
ผศ.นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
ผศ.อรัญ วานิชกร
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
อ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
ผศ.ดร. กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

อ.ดร.พิชญาณี พูนพล

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

จานวนเงินสนับสนุน (บาท)
ภายใน
ภายนอก
500,000
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
2560

ระยะ
เวลา
พ.ค. 2560เม.ย. 2561

180,000
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
2559
110,000
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
2559
210,000
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
2559

ส.ค. 2559ก.ค. 2560

1,005,100
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 2560

24 สิงหาคม
2559

ส.ค. 2559ก.ค. 2560

ส.ค. 2559ก.ค. 2560

200,000
สานักงานเลขาธิการ
การศึกษา

500,000
สานักงานเลขาธิการ
การศึกษา

850,000
กรมการพัฒนา
ชุมชน

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประสริฐ
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

1,200,000
สานักงานศาล
ยุติธรรม

800,000

24 สิงหาคม
2559
24 สิงหาคม
2559

9 สิงหาคม 9 ธันวาคม
2559
15 กันยายน
2559

14 กันยายน
บริษัท แมกโนเลีย
2559

ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์
คอร์เปอเรชั่น จากัด
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ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน
ลาดับ
11 โครงการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์ (Experince
Accumulation Framework: EAF)
12 สังเคราะห์และพัฒนาเครื่องมือวัดความ
รอบรู้ด้านสุขภาพคนไทย (Thailand
Health Literacy Scales)
13 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตาบลโพสะ อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
14

กระบวนการพัฒนาของประเทศมาเลเซีย
ไปสู่ประเทศเศรษฐกิจใหม่

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

จานวนเงินสนับสนุน (บาท)
ภายใน
ภายนอก
200,000

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

500,000

ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

155,000

เจ้าของผลงาน

ระยะ
เวลา
มี.ค.-ส.ค.
2560

10 มีนาคม
2560

1 มีนาคม
สานักงาน
2560 คณะกรรมการการ มราคม
อุดมศึกษา
2561
1,113,600 5 พ.ค. 2560สานักงานกองทุน 4 พ.ค. 2561

รศ.ดร.ธงพล พรหมสงขา
ณ สกลนคร

สนับสนุนการวิจัย

15

กระบวนการพัฒนาในประเทศไทยในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในมิติการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจ
การศึกษา และวัฒนธรรม
รูปแบบการพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตสาหรับผูส้ ูงอายุ

รศ.ดร.ธงพล พรหมสงขา
ณ สกลนคร

17

สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

18

Sufficiency Live Wage: A Conceptual Asst..Prof..Dr..Kanu Priya Mohan
Framework in Thai Organizations
based on the Sufficiency Economy
Philosophy.
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
พัฒนาเครือข่าย Young Smart Farmer
ของเกษตรกรเมล่อน ตาบลโพสะ จังหวัด
อ่างทอง
โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
หน่วยงานในสภากาชาดไทยต่อบริการ
ด้านบุคลากร ของสานักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
นางสาวกรวิกา กัปตพล
พึงประสงค์ของสาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ในยุคไทย
แลนด์ 4.0
การพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมิน นางสาววาสนา วงษ์เพชร
การปฏิบัติงานแบบ 360 องศา

16

19

20

21

22

รวม

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

239,910
สถาบัน
พระปกเกล้า
145,000
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
2560
140,000
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
2560
240,000
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
2560
240,000
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
2560

ส.ค. 2560ก.ค. 2561

ส.ค. 2560ก.ค. 2561

ส.ค. 60ก.ค. 2561

ส.ค. 2560ก.ค. 2561

150,000
สภากาชาดไทย

35,000
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
2560
35,000
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
2560
2, 0,100

ก.ค. 256031 ก.ค. 2561

15 มิ.ย.15 ก.ย.
2560
ก.ย. 2560ส.ค. 2561

ก.ย. 2560ส.ค. 2561

5,90 ,510

8,748,610
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งานวิจัยที่ดาเนินการเสร็จสิน้ ในปีงบประมาณ 2560
ลาดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แหล่งทุน

1

การศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกีย่ วข้องและอิทธิพลของสื่อมวลชนทีม่ ี
ต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร
การสังเคราะห์องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์จากวารสาร
พฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
Coaching and Mentoring for Educators: Investigating
the Cognitive-Affective-Behavioral Learning Outcomes
of Training
รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาของเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การพัฒนาเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชน
ไทยพวน จังหวัดนครนายก (Local Culture Inheritance to
Development of Cutural Network for Strengthening
Community: A Case Study of ThaiPhuan,Nakhonnayok)
ปั จจั ยทางจิ ตสั งคมที่ เกี่ ยวข้ องกั บ พฤติ ก รรมเอื้ อ สั งคมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ: การศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบริบท
ของราชการพลเรือนสามัญของไทย
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

รายได้สถาบันฯ
ปี 2555

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

รายได้สถาบันฯ
ปี 2558

Asst.Dr.Kanu Priya Mohan

รายได้สถาบันฯ
ปี 2558

อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

รายได้
มหาวิทยาลัย
2558
งบประมาณ
แผ่นดิน 2558
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3

4

5

6
7

8

9

การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางจิตสังคม
และพฤติกรรม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรม
10 อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทางสังคม
วัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสุขภาวะครอบครัวโดย
ส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง
11 โครงการสารวจความพึงพอใจของหน่วยงานในสภากาชาดไทย
ต่อบริการด้านบุคลากร ของสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

งบประมาณ
แผ่นดิน 2559

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
มกราคม 2559
อ.ดร.พิชญาณี พูนพล
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา, ผศ.ดร.ประทีป
จินงี,่ ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
ผศ.ดร.ฐาศุกร์จันประเสริฐ
ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง ฯลฯ
ผู้ร่วมโครงการ
นางสาววาสนา วงษ์เพชร
นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์
นางสาวกรวิกา กัปตพล
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

รายได้
มหาวิทยาลัย
2559

รายได้
มหาวิทยาลัย
2559
รายได้
มหาวิทยาลัย
2559
งบประมาณ
สภากาชาดไทย
2560
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การนาเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์
ลาดับ
1

2

3

4

5

6

7

ชื่อผลงาน
THE INFLUENCE OF
PSYCHO-SOCIAL
FACTORS ON WORKFAMILY FACILITATION
Effects of Psycho-Social
Factor, Organizational
Commitment and
Orgranizational Citizenship
Behavior on Work
Behaviors of Official
Working in the Office of the
Narcotics Control BoardONCB
Vacational Education for
this Life and Next Life in
Special Development Zone
amidst Armed Conflict in
Southern Thailand
The Model for the
Development of the
Performance Management
System Being Implemented
in Thailand’sิGovernmentิ
Agencies
Training of Coaching and
Mentoring for the Education
of the Learning Outcomes
among the Trainees
Psycho-Social Factors
Correlated with Prosocial
Behavior of Secondary
School Students in Thailand
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้าน
ทักษะการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการ
วิจัยที่เข้มข้น (Intensive English
in Research Area)

เวทีการนาเสนอ
ในการประชุม The Influence of
Psycho-Social Factors on
Work-Family Facilitation เมือง
Vienna ประเทศ Austia วันที่
25-29 มิถุนายน 2560
ในการประชุม International
Conference for Social
Sciences and Humanities
จัดขึ้น The Grand Hotal
Excelsior, Great Siege Road,
Valletta FRN 1810, Matla
ประเทศ Malta, 26 February
to 2 March 2017
ในการประชุม International
JournalิofิArtsิandิSciences’ิ
(IJAS) conference in Malta,
26 February to 2 March
2017 ประเทศ Malta
ในการประชุม International
JournalิofิArtsิandิSciences’ิ
(IJAS) conference in Malta, 26
February to 2 March 2017
ประเทศ Malta

ผู้นาเสนอ
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูขม

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

6th Annual International
Conference on Cognitive and
Behavioral Psychology (CBP
2017) 6-7 March 2017
ประเทศ Singapore
ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
21 - 26 มี.ค. 2560

Asst.Dr.Kanu Priya Mohan

ณ Messay Universiy, New
Zealand
5 - 8 มิ.ย. 2560

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

ผศ.ดร. ศรัณย์ พิมพ์ทอง

รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ลาดับ
8

9

10

11

ชื่อผลงาน
ปฏิบัติงานวิจัย ในหัวข้อวิจัย
“TheิDevelopingิModelิandิ
Implementation of
Performance Management
System forิtheิิOfficials”
"Government Management
and Policy Recommedation
for Conflict Resolution in
the Deep South of
Thailand"
เรือ่ ง Multilevel Causal
Factors Affecting
Organizational Commitment
and Isolation through
Territorial Behavior among
IT Employees in Bangkok
its environs"
The Effect of Corporate
Value and Big Five
Personality on Happiness at
Work of Thai Airway Co.,
Ltd (Thai Catering
Department) Employees: The
Mediating Role of Intrinsic
Communication

21

เวทีการนาเสนอ
ณ Messay Universiy,
New Zealand ระหว่างวันที่ 9
มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560

ผู้นาเสนอ
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

นาเสนอผลงานวิจัย Tenth Global
Studies Conference
7 - 10 มิ.ย. 2560

รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา
ณ สกลนคร

นาเสนอผลงานวิจัย Geneva
International Conference on
Advanced Research 2017 วันที่
5 ก.ค. - 14 ก.ค. 2560

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

Full Paper Proceeding
Naphat Srileark, Ungsinan
BESSH-2016, Vol. 144Intarakamhang, Ujsara Prasertsin,
Issue. 6, p.1-8. The Authors.
& Kanjana Trakoonvorakun
Published by Academic Fora.
Open access article under the
CC BY-NC-ND license
(http://creativecommons.org/lice
nses/by-nc-nd/4.0/) Peer-review
under responsibility of the
Scientific & Review committee
of BESSH-2016. International
Conferenceิonิ“Businessิ
Economics, Social Science &
Humanities”ิ(BESSH-2016)
Seoul, South Korea.
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บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติและระดับชาติ
ลาดับ
ผลงาน
แหล่งตีพิมพ์
เจ้าของผลงาน
1 The inter-relationship between
Journal of Aggression,
อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
violence and education amidst
Conflict and Peace Research.
armed conflict in southern
Vol.8 Iss: 4 2016
Thailand
2 State of the Art Behavioral Science
International Journal of
Asst.Prof.Dr.Kanu Priya Mohan,
Research: A Review of the
Behavioral Science (IJBS)
Asst.Prof.Dr.Narisara
Publications in the International
Vol. 11 January 2016
Peungposop,
Journal of Behavioral Science
Asst.Prof.Dr.Thasuk Junprasert
3 Antecedents and Consequences of
International Journal of
Asst.Prof.Dr.Saran Pimthong
Organizational Citizenship Behavior
Behavioral Science (IJBS)
among NGO Staff from Thailand,
Vol. 11 January 2016,
Myanmar, Laos and Cambodia
P 53-66
4 Causes and Effects of Depression
International Journal of
Assoc.Prof.Dr.Dusadee Yoela,
and Anxiety Disorders among the
Behavioral Science, Vol.11
Piyarat Thammapitak
Elderly
No.2, July 2016
and Ujsara Prasertsin
in Thailand
5 Depression and Anxiety in the
International Journal of
Asst.Prof.Dr.Thasuk
Elderly: Formulation and
Behavioral Science, Vol.11
Junprasert, Teerachon
Development of Preventive Model
No.2, July 2016
Polyota, Pinyapan Piasai
through Community Participation
and Napattararat
Chaiakkarakan
6 A Causal Relationship Model of
International Journal of
Assoc.Prof.Dr.Oraphin
Teachers’ิWorkิEngagement
Behavioral Science, Vol.11
Choochom
No.2, July 2016
7 The development and application of
Asian Biomedicine
Assoc.Prof.Dr.Ungsinun
the ABCDE-health literacy scale for
เล่มที่ 10 ฉบับที่ 6
Intarakamhang and
Thai
เดือนธันวาคม 2559
Yuttapong Kwanchue
8 Healthy Lifestyle Behavioral Needs
International journal of
Pitchada Sutipan,
among the Elderly with
Behavioral Science, 12 (1),
Assoc.Prof.Dr.Ungsinun
Hypertension in Chiang Mai,
1-12. ISI, EBSCO, 2017
Intarakamhang
Thailand.
9 Health Literacy Scale and Model of
Journal of Research in
Assoc.Prof.Dr.Ungsinun
Childhood Overweight.
Health Science, 17(1),1-8.
Intarakamhang and Patrawut
SCOPUS, PubMed, ISI 2017
Intarakamhang.
10 Causal Model of Intelligent
International journal of
Supachai Phramaha Satier,
Consumption Behavior and Effects Behavioral Science, 12 (1),
Assoc.Prof.Dr.Ungsinan
of Yoniso Manasikara Training
12-42. ISI, EBSCOม 2017
Intarakamhang, Chintana
Program.
Tansuwannond,Sorrapakksorn
Chatrakamollathas.

รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ลาดับ
ผลงาน
แหล่งตีพิมพ์
11 Effects of Psycho-Social Factors,
. International journal of
Organizational Commitment and
Behavioral Science, Vol. 12
Organizational Citizenship Behavior
(2), Accepted paper on
on Work Behaviors of Officials
process. ISI, EBSCO
Working in the Office of the
Narcotics Control Board –ONCB
12 Supporting Guideline of Mental
(ISEP 2017), April 4-6,
Care Volunteers for Chronic
2017 at Kyoto, Japan.
Illness Patients. Proceedings in
International symposium on
Education and Psychology
13 The Development Model of the
International Journal of
Performance Management System
Public Sector Performance
Being Implemented in Government Management. Submitted Paper
Agencies.
14 Interrupted Time Series Design:
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
การประเมินประสิทธิผลของ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม
Intervention สาหรับประยุกต์ใช้ใน
2559
งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
15 การเตรียมพร้อมสูก่ ารทางานอาสาและ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม
สาเหตุของการจัดการสุขภาวะตนเองที่
2559
เกี่ยวข้องกับการทางานอาสาของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
16 ปัจจัยด้านบุคคลสังคมและวัฒนธรรมที่มี
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
อิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษาจาก
ปีที่23 ฉบับที่ 1 มกราคม
กลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับทุนทางสังคม
2560
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
17 ตัวแปรพหุระดับในงานวิจัยทาง
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
พฤติกรรมศาสตร์ Multilevel
ปีที่23 ฉบับที่ 1 มกราคม
Constructs in Behavioral Science
2560
Research
18 จิตวิทยาเชิงบวก: การพัฒนา การ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
ประยุกต์ และความท้าทาย
พัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม
2560
19 State of art, Gap of Knowledge
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่23
and Trends of publication in
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560
Behavioral Science:
20 การพัฒนาเครี่องมือวัดที่มีคุณภาพใน
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
งานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
พัฒนา, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
มกราคม 2560
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เจ้าของผลงาน
Assoc.Prof.Dr.Ungsinun
Intarakamhang.

Wanpiya Lertpiyawan,
Assoc.Prof.Dr.Ungsinan
Intarakamhang and Ujsara
Prasertsin
Assoc.Prof.Dr.Ungsinun
Intarakamhang and
Asst.Prof.Dr.Wichuda
Kijtorntham.
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

รศ.ดร.พลเทพ พูนพล

อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
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งานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลั กสู ต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการวิจั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2. หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรปรัช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการวิจั ยพฤติ ก รรมศาสตร์
ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ประกอบด้วย 3 แบบ ดังต่อไปนี้
2.1 แบบเน้นวิจัย
2.2 แบบมีวิชาเรียน
2.3 แบบมีวิชาเรียนต่อเนื่อง

การปรับปรุงหลักสูตร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎี บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ได้ครบกาหนดระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการปรับปรุงให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. 2548) สถาบันฯ จึงได้ดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 (TQF) และได้เริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2/2555
ในปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จานวนนิสิต
นิสิตสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ประจาปีการศึกษา 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ)
ระดับปริญญาเอก (มีวิชาเรียน)
ระดับปริญญาเอก (มีวิชาเรียนต่อเนื่อง)
ระดับปริญญาเอก (เน้นวิจัย)

รวม

36
39
21
40
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รายชื่อนิสิตผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
นิสิตระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษา ประจาปี 2559 จานวน 30 คน
1. นางสาวณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
การสร้างและพัฒนารูปแบบเครือข่ายแกนนาการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา (บทความ
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2559)
2. นางสาวปิ ยรั ตน์ วงศ์ ทองเหลื อ ปริ ญ ญานิ พนธ์ เรื่ อง ปั จจั ยเชิ งสาเหตุ พฤติ กรรมการสร้ าง
นวัตกรรมของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหาร: การวิจัยผสานวิธี
3. นางสาวสมสุข นิธิอุทัย ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดที่มีต่อ
ภาวะวิกฤตในชีวิตของผู้ สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์ คนชรา (บทความ เรื่ อง การสังเคราะห์ รูปแบบการจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สูงอายุ วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม
2560)
4. นายพสิษฐ์ เงางาม ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาประสบการณ์และการพัฒนาลักษณะทางจิต
และพฤติ กรรมการดู แลตนเองของผู้ ป่วยโรคตุ่ มน้ าพองใส: การวิจั ยแบบผสานวิ ธี (บทความ เรื่ อง การศึ กษา
ประสบการณ์ การเจ็บป่วยด้วยโรคตุ่มนน้าพองใส ของผู้ป่วยโรคตุ่มน้าพองใส วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560)
5. นางสาวกษศรณ์ นุ ช ประสพ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เรื่ อ ง ลั ก ษณะทางจิ ต และสภาพแวดล้ อ มใน
มหาวิทยาลัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยในนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์
6. นางสาวเกศกุล สระกวี ปริญญานิพนธ์ เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยพหุระดับของสภาพแวดล้อมการ
ทางานและการประเมิ นแก่นแท้ ตนเองที่ มีผลต่ อการเผชิ ญปั ญหาการเปลี่ยนแปลงในโรงงานและพฤติกรรมการ
ทางานของพนักงานโรงงานอาหารสัตว์ ในเครือเบทาโกร (บทความ เรื่อง การพัฒนาแบบวัดการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การแบบมุ่งผลสาเร็จของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทย วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 34 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560)
7. นางสาวจารุภา วงศ์ช่างหล่อ ปริญญานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การจั ดการตนเองและครอบครั วกั บคุ ณ ภาพชี วิตของมารดาหลั งคลอดบุ ตรครรภ์ แรกในเขตกรุ งเทพมหานคร
(บทความ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 24 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560)
8. นางสาวชนัดดา ภูหงษ์ทอง ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยวิธีการเรียนรู้
สู่ ก ารเป ลี่ ยน แป ลง (บ ท ค วาม เรื่ อง Designing Learner-centered Instruction Practices Based on
Transformative Learning through Critical Participatory Action Research, International Journal of
Behavioral Science 2017, Vol. 12, Issue 2, 31-49)
9. นางสาวนันทพร กุลชนะธารา ปริญญานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคม
ของการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (บทความ เรื่อง การสร้างและพัฒนาแบบวัดทุนทางสังคมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 1 ที่จากครอบครัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560)
10. นางสาวน้าผึ้ง มีศิล ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21: การวิจัยผสานวิธี (บทวาม เรื่อง กระบวนการในการจั ดการศึ กษาโดย
ครอบครัวแบบเสริมสร้างทักษะชีวิตและ การทางานในศตวรรษที่ 21 Vol. 10 No. 1 (2017): ฉบับภาษาไทย
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มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (มกราคม-เมษายน 2560) บทความ: มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ Veridian
E-Journal, Silpakorn University)
11. นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะ ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุของอัตลักษณ์พลเมืองที่มี
ต่อพฤติกรรมตามบทบาทของพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอาเซียน (บทความ เรื่อง
การสร้างแบบวัดเอกลักษณ์ พลเมืองอาเซียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560)
12. นางสาวบุณฑริก เฉลิมโรจน์ ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบของตัวแปรเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนร่วมของโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (บทความ เรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่: 9 ฉบับที่: 1 เลขหน้า: 185-193 ปี พ.ศ. 2560)
13. นางสาวปิยวรรณ ทัศนาญชลี ปริญญานิพนธ์ เรื่อง กระบวนการไม่เสพยาบ้าซ้า: กรณีศึกษาผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัด (บทความ เรื่อง การจัดการชีวิตในภาวะวิกฤตการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่นภายใต้บริบทจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2559)
14. นางสาวพรรณราย อักษรถึง ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับและผลของพฤติกรรม
การทางานเชิงรุกที่ส่งผลต่อการปกิบัติงานของข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
15. นางสาวพิชชาดา สุทธิแป้น ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเอง
ส าหรั บผู้ สู งอายุ ที่ มี ความดั นโลหิ ตสู งต่ อพฤติ กรรมการด าเนิ นชี วิ ตอย่ างมี สุ ขภาวะที่ ดี และผลลั พธ์ ทางสุ ขภาพ
(บทความ เรื่อง การวิจัยและพั ฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ เกี่ ยวกับอาเซี ยน ส าหรั บบุ คลากรภาครั ฐในส่ วน
ภูมิภาค วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่: 23 ฉบับที่: 1 เลขหน้า: 87-104 ปี พ.ศ. 2560)
16. นางสาวลภัสรดา สระดอกบัว ปริญญานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาแกนนาผู้สูงอายุ ที่มีต่อ
พฤติกรรมการสนั บสนุ นการจัดการตนเองตามหลั กการแพทย์ทางเลื อก ในผู้ป่วยโรคความดั นโลหิ ตสู ง โดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชน
17. นางสาวศิริเนตร สุขดี ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุ่ มเสี่ ยงโรคไม่ ติ ดต่ อเรื้ อรั งด้ วยกระบวนการมี ส่ วนร่ วมในการจั ดการความรู้ โดยชุ มชนต าบลบางปะกง
(บทความ เรื่ อ ง Relationship between transformational leadership, teamwork, and job satisfaction of
Singburi Provincial Health Officer in Thailand. (11th International Postgraduate Research Colloquium:
IPRC 2014))
18. นางสาวสุนิสา ทรงอยู่ ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจอาสาและจิต
อาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคมที่มีต่อพฤติกรรมอาสาของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุดรธานี (บทความ เรื่อง ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคม
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (Journal of thonburi
University) Vol 11 No 25 (2017): พฤษภาคม–สิงหาคม 2560)
19. นางสาวสุ พั ต รา สกุ ลศรี ป ระเสริ ฐ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เรื่ อ ง ปั จ จั ย เชิ งเหตุ แ ละผลของรู ป แบบ
พฤติกรรมรับประทานอาหารที่ส่งผลต่อค่าดัชนีมวลภายและพฤติกรรมการรั บประทานอาหารเพื่อสุขภาพของ
นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (บทความ เรือ่ ง
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของมาตรวัด รูปแบบการกิน (T-ESS) ในนักเรียนหญิงไทยในระดับชั้นมัธยม
ปลาย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560)
20. นางสาวสุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (บทความ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสาหรับคณาจารย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560)
21. นางสาวอนงค์นุช คุณวงษา ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

26

รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
22. นางสาวอมร ไชยแสน ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของการมีประสบการณ์
การสร้างภาพลักษณ์ผู้มีภูมิรู้ของนักศึกษาปริญญาเอก (บทความ เรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ผู้มีภูมิรู้ (Impostor
Phenomenon): ความหมายความเป็ น มาของการศึ ก ษา ลั ก ษณะและเครื่ อ งมื อ ในการวัด วารสารวิช าการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2560)
23. นางสาวอรุโณทัย พยัคฆพงษ์ ปริญญานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการยอมรับใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการหรือผู้จัดการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชั่นในประเทศไทย (บทความ เรื่อง การสร้างสรรค์เชิงชาติพันธุ์
วิทยาทัศนา วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558)
24. นายจักรเพชร สุริยะกมล ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณา
การตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการรู้เท่าทันและพฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (บทความ เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบูรณาการตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา ที่มีต่อการรู้เท่าทันและพฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่
6 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปี ที่: 13 ฉบับที่ : 2 เลขหน้ า: 119-129 ปี
พ.ศ. 2559)
25. นายประไพ ปลายเนตร ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการปกิบัติทาง
ศาสนาตามหลั กเซเว่ นธ์เดย์ แอ๊ ดเวนตี สของนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี มหาวิทยาลั ยนานาชาติ เอเชี ย -แปซิ ฟิ ก
(บทความ เรื่อง การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการปฏิบัติทางศาสนาตามหลักเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่
6 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 78-95 ปี พ. ศ. 2559)
26. นายสุภชัย สุริยะกมล ปริญญานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม: กรณีศึกษาผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานสิลปหัตถกรรมระดับชาติ (บทความ เรื่อง
รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้: กรณีศึกษาผู้ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 13
ฉบับที่ 2 เลขหน้า 130-141 ปี พ.ศ. 2559)
27. นางสาวนัชชิมา บาเกาะ ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและทุนทางสังคมที่มีต่อ
การจัดการภายในครอบครัวของครูสตรีมุสลิมสมรสที่นาไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(บทความ เรื่อง การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทาให้ครอบครัวเข้มแข็งของครูสตรีมุสลิม
สมรสในพื้นที่บริบทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เลข
หน้า 16-39 ปี พ. ศ. 2560)
28. นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย ปริญญานิพนธ์ เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
รูปแบบความสัมพั นธ์เชิงสาเหตุ ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่ อพฤติกรรมการขั บเคลื่อนสถานศึก ษาสู่
ประชาคมอาเซียน (บทความ เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เลขหน้า 210-231 ปี พ.ศ. 2559)
29. นายนิพิฐพนธ์ แสงด้วง ปริญญานิพนธ์ เรื่อง เส้นทางการทางานอาสาและรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมอาสาที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทางานอาสาของบุคลากรมหาวิทยาลัยภาครัฐ (บทความ
เรื่อง การวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและอภิมาน วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่1 เลขหน้า:
19-34 ปี พ.ศ. 2557)
30. พระมหาศุภชัย แซ่เถียร ปริญญานิพนธ์ เรื่อง แบบจาลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญาและผลของโปรแกรมการฝึกคิดตามหลักโยนิโสมนสิการของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร (บทความ เรื่อง การศึกษาแบบจาลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญ ญาของนั กเรียนประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรียนสังกัด สานั กงานเขตกรุงเทพมหานคร วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เลขหน้า 233-244 ปี พ.ศ. 2559)
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นิสิตระดับปริญญาโท ที่จบการศึกษา ประจาปี 2559 จานวน 11 คน
1. นางสาวแพรพิมพ์ สีลวานิช ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมในงานที่
เกี่ ยวข้องกั บ พฤติ กรรมการทางานอย่ างมี ความรั บผิ ดชอบของพนั กงานปฏิ บั ติ การเบื้ องหลั งสื่ อธุรกิ จบั นเทิ ง
(วารสารวิชาการคุณธรรมความดี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 กันยายน 2559)
2. นางสาวอรพรรณ พงศ์ประยูร ปริญญานิพนธ์ เรือ่ ง สถานการณ์ในการเรียนและลักษณะทางจิต
ที่เกี่ ยวข้ องกั บพฤติ กรรมการเรียนรู้ แบบนั กวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของนั กเรียนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายใน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐและโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป (บทความ เรื่อง สถานการณ์ในการเรียนและความมี
เหตุมีผลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์รุ่น เยาว์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐและโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน–ธันวาคม 2559)
3. นางสาวพรพรรณ มี ฤทธ ปริญญานิ พนธ์ เรื่อง เงื่อนไขที่ เกี่ยวข้องกับการตั ดสินใจในการรับ
ผู้ป่วยกลับบ้านและแบบแผนพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วย: กรณีศึกษาญาติผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อคดีฆ่าบุคคลในครอบครัว
(บทความ เรื่อง เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับผู้ป่วยกลับบ้านและแบบแผนพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วย วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560)
4. นางสาวร่มตะวัน กาลพัฒน์ ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ภาวะวิกฤตทางอารมณ์ของผู้รับบริการคลินิกวัยทองในเขตกรุงเทพมหานคร (บทความ เรื่อง การศึกษาตัวแปรความ
ผู กพั นทางศาสนาและสั มพั นธภาพที่ ดี ภายในครอบครั วที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดการ ภาวะวิ กฤตทางอารมณ์ ของ
ผู้รับบริการคลินิกวัยทอง ในเขตกรุงเทพมหานคร วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560)
5. นายพนมพร เปี่ยมศิลธรรม ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยจิตลักษณะและสถานการณ์ทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการทางการเงินของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร (วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560)
6. นางสาวปาจรีย์ ทรงเสรีย์ ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนมั ธยมศึกษาตอนต้น ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กรุงเทพมหานคร (วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560)
7. นางสาวปาลิดา เหมพฤทธ ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การทางานแบบร่วมมือเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมของครูในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา (บทความ เรื่อง ปัจจัยส่วน
บุคคลและสภาพแวดล้อมในการทางานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม
ศึกษาของครูในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ พัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม
2560)
8. นายวิ ศ รุ จน์ เมื องปลื้ ม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เรื่ อง ปั จจั ยเชิ งเหตุ ด้ านจิ ต สั งคมและผลด้ านความ
ภาคภู มิ ใจในผลงานวิ ช าการของการมี พ ฤติ ก รรมป้ อ งกั น การคั ด ลอกผลงานวิ ช าการของบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเขต
กรุงเทพมหานคร (วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ พัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560)
9. นางสาวศุ วิ ก า ชุ ม พงศ์ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เรื่ อ ง ลั ก ษณะทางจิ ต และสถานการณ์ ท างสั งคมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ข องผู้ ใช้ บ ริ ก ารโทรคมนาคม กรณี ศึ ก ษาโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ (บทความ เรื่ อ ง
สถานการณ์ ท างสั งคมและลั ก ษณะทางจิ ต ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ต นเองของผู้ ใช้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560)
10. ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง อาจาริยา รักษ์คิด ปริญญานิพนธ์ เรื่อง แรงจูงใจในการเข้าเรียนวิชา
ทหารและการถ่ายทอดทางสังคมสู่วิชาชีพทหาร: กรณี ศึกษา นักศึ กษาวิชาทหารหญิ ง ศูนย์การกาลังสารอง
กรุงเทพมหานคร (วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ พัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560)
11. นางสาวกรวิกา ก้อนแก้ ว ปริญ ญานิ พนธ์ เรื่อง รูปแบบของกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อสร้าง
ภูมิ คุ้ มกั นเด็ กด้ อยโอกาสภายใต้ การเปลี่ ยนแปลงของสั งคม: กรณี ศึ กษาองค์ กรพั ฒ นาเอกชนแห่ งหนึ่ งในเขต
กรุ ง เทพมหานคร (การประชุ ม วิ ช าการรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 5 ณ คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560)
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กำรพัฒนำนิสิต
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิต
ผลการดาเนินงาน: ดาเนินกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 –15 มกราคม พ.ศ.2560 จัดกิจกรรม
ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจานวน 28 คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จานวน 5 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จานวน 23 คน
- ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560

ผลการดาเนินงาน: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2560 “ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่านเข้าสู่ บ้าน BSRI” ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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- ปัจฉิมนิเทศ

ผลการดาเนินงาน: สถาบันได้ดาเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

- กิจกรรมวันไหว้ครู

ผลการดาเนินงาน: สถาบันได้ดาเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 14 กันยายน 2560

2. โครงการเร่งรัดทาปริญ ญานิพนธ์ ของนิ สิตระดับบั ณ ฑิ ตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยพฤติ กรรม
ศาสตร์ประยุกต์ สถาบั นวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค.
2559 ผู้ข้าร่วมอบรมเป็นนิสิตระดับปริญญาโท รหัส 54–57 โดยมีจานวนทั้งสิ้น 30 คน
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3. การประชุ มสั มมนาวิ ชาการ เรื่ อ ง “การวิ จัยทางพฤติก รรมศาสตร์ เพื่ อพั ฒ นาบุ คคลและ
พั ฒ นา” ครั้งที่ 34 เนื่ องในวัน สถาปนาสถาบั น วิจั ยพฤติ กรรมศาสตร์ ครั้งที่ 62 ในวัน ศุ กร์ที่ 25
สิงหาคม 2560
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมช่วงเช้า: จัดทาพิธีสงฆ์ ทาบุญวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

และได้จัดกิจกรรมถวายผ้าป่า ณ วัดปทุมวนารามฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันปีที่ 62

บรรยายพิเศษ เวลา 10.00-12.00 น. หัวข้อ “ทิศทางการทาวิจัยและความก้าวหน้าของ
นักวิจัย Thailand 4.0” โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม ภาควิชาอั งกฤษ มหาวิทยาลัย
ศิลปกรรมศาสตร์

31

รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
กิจกรรมช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.: นาเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation)

กิจกรรมช่วงเย็น เวลา 16.30-18.30 น.: การเสวนาหัวข้อ “ความก้าวหน้าทางการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์” และ “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพของหลักสูตร และการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์” โดยคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และแขกรับเชิญ

. โครงการสั ม มนาทางวิ ช าการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษานานาชาติ ครั้ ง ที่ 1 (1 th International
Postgraduate Research Colloquium 2017 (IPRC) ระหว่างวัน ที่ 22-24 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
จัดโดยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ยเชี ยงใหม่ , ประเทศไทย ร่ วมกั บ International Islamic University Malaysis (IIUM) และ
University Putra Malaysia (UPM), ประเทศมาเลเซีย
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมช่วงเช้า-บ่าย: เปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ท่านอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
บรรยายพิเศษ โดย Dr.Cynthia Maung Director of The Mae Tao Clinic
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กิจกรรมช่วงบ่าย มีการนาเสนอผลงานวิจัยของนิสิตมาเลเซียและนิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

กิจกรรมช่วงเย็น: มีกิจกรรมงานเลี้ยงอาลา (ร่วมรับประทานอาหารเย็นและชมการแสดงนาฎศิลป์)

รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

้
1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปี 2560 โครงการ “การพัฒนาและเสริมสร้างนักวิจัย
ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม” ณ อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ผลการดาเนินงาน:
วัตถุประสงค์ของโครงการ 2 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเป็นนักวิจัยชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านพี่เลี้ยงและนักวิจัยชุมชน
พื้นที่ให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ ตาบลเกาะหวาย และตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง กลุ่มผู้รับบริการ ประกอบด้วย เครือข่ายชุมชน ผู้นาชุมชน และสมาชิก
ในชุมชน
การสรุปผลโครงการตามแบ่งออกเป็น ส่วน ได้แก่
1) ลักษณะทั่วไปของผู้ รับบริการ: ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เครือข่ายชุมชน ผู้นาชุมชน
และสมาชิกในชุมชน ในพื้นที่ตาบลเกาะหวาย ตาบลหนองแสง จังหวัดนครนายก และพื้นที่ใกล้เคียงรวม
ทั้งสิ้น 450 คน
2) ลักษณะของกิจกรรมที่ให้บริการ
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนเตรี ยมงานและประสานความร่วมมื อกั บพื้ นที่ เป้ าหมาย เป็ นการ
ประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
พร้อมทั้งตกลงแนวทาง วางแผนการดาเนินงานและนัดหมายการทากิจกรรมร่วมกันกับนักวิจัยชุมชนที่ให้
ความสนใจ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเป็นนักวิจัยชุมชน ด้วยหลัก 5R จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะนักวิจัยชุมชนผ่านโครงการการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลัก 5R ให้กับนักวิจัยในชุมชนที่ให้ความ
สนใจ ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 เพื่อให้เกิดนักวิจัยชุมชนที่มาจากพื้นฐานความต้องการในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง รวมทั้ งได้ พัฒนาทักษะนั กวิจัยชุมชนผ่ านโครงการการจั ดการขยะมูลฝอยด้ วยหลัก 5R
ให้กับนักวิจัยในชุมชนที่ให้ความสนใจ
กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลัก
5R จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลัก 5R ใน
วันที่ 24-26 มีนาคม 2560 โดยนั กวิจัยชุมชนได้ ลงมื อปฏิ บั ติ ผ่านฐานต่ าง ๆ ของกิจกรรมเสริมสร้ าง
ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลัก 5R ดังนี้
ฐานขยะคือทองคา เป็นฐานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งในลักษณะของบอร์ดให้ความรู้และการเปิดวิดี ทัศน์ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ เข้าร่วมได้ ชมและตอบค าถาม สร้ าง
รายได้จากการจัดการขยะ
ฐานธนาคารขยะ เป็ นฐานที่ ให้ ความรู้เกี่ยวกั บการคั ดแยกขยะอย่ างไรให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด
รวมทั้งสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะเพื่อนาไปขาย ทั้งในลักษณะของบอร์ดให้ความรู้และร่วมสนุกโดยการ
นาขยะมาแลกไข่
ฐานขยะแปลงร่าง เป็นฐานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการนาขยะที่ดูไร้ประโยชน์มาสร้างสรรค์ให้เกิด
เป็ นสิ่ งของสิ่ งใหม่ ที่สามารถน ากลั บมาใช้ใหม่ได้ ทั้ งในลั กษณะของบอร์ดให้ ความรู้ และร่วมกิจ กรรม
สร้างสรรค์สิ่งของจากขยะ หรือการนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายในชุมชน
ฐาน 3R ใช้ แล้ วใช้ ซ้าน ากลั บมาใช้ใหม่ เป็ นฐานที่ให้ ความรู้การน าหรือเลื อกใช้ ทรัพยากรที่
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ ทั้งในลักษณะของบอร์ดให้ความรู้และร่วมสนุกตอบคาถามผ่านกิจกรรมสอยดาว
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ฐานแยกขยะอย่างครบวงจร เป็นฐานที่ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ทั้งในลักษณะ
ของบอร์ดให้ความรู้ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมคัดแยกขยะ และตอบคาถาม
ฐานถั งขยะพลั งจิ๋ ว เป็ นฐานที่ ให้ ความรู้ เรื่ องการทิ้ งขยะให้ ถู กต้ องตามการคั ดแยกขยะ และ
เสริมสร้างการเป็นนักประดิษฐ์ด้วยการสอนทาถังขยะอย่างง่าย โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปากพลี ร่วม
เป็นวิทยากรในการสอน
ฐานน้าหมักสารพัดประโยชน์ เป็นฐานที่ให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรค์จากสิ่งของเหลือใช้ ทั้งใน
ลักษณะของบอร์ดให้ความรู้ และร่วมลงมือปฏิบัติ เช่น เศษอาหาร เศษผั ก เศษขยะ นามาแปรรูปเป็นน้า
หมัก แล้วนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
กิจกรรที่ 4 พัฒนาข้อเสนอโครงการที่สนองต่อความต้องการของชุมชน กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการเขียน สรุปผลการวิจัย รวมทั้งการนาเสนองานวิจัยจากโครงการ เพื่อฝึกการเป็นนักวิจัยที่ดี ที่
สามารถคิด วิเคราะห์ สรุปผล และนาเสนอผลงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดให้คนในชุมชนได้สานต่อ
จากงานวิจัยที่ศึกษาไปได้
กิจกรรมที่ 5 ติดตามประเมินผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผล
โครงการทั้งด้ านเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้ อม ด้ วยวิธีการเชิงปริมาณและคุ ณภาพ รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินโครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อออนไลน์ เป็นต้น
3) ผลการประเมินตามตัวชี้วัด

ผลการประเมิน ตัว ชี้วัด ทุกตั วผ่ านเกณฑ์ เป้าหมายตามที่ มหาวิทยาลั ยกาหนดและตามที่โครงการ
กาหนด โดยใช้วิธีการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4) ผลการบูรณาการทางวิชาการ
4.1 ผลการบูรณาการทางวิชาการกับพันธกิจอื่น
การบูรณาการ
ด้านการวิจัย

ด้านการเรียน
การสอน

ตัวชี้วดั
มีการนางานวิจัยของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ที่ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประเด็นด้านการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเด็นด้านการพัฒนาเจตคติ ประเด็น ด้าน
การปรับพฤติกรรมมาบูรณาการในงาน
บริการวิชาการ
จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาร้อยละ 80
เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการบริการชาการ

ผล
มีการนาส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยของปริญญานิพนธ์
ของนิสิตในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ คือ การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างรูปแบบ
และกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วน
ร่วมของโรงเรียนและชุมชน มาใช้เป็นพื้นฐานและแนวทาง
สาหรับการดาเนินโครงการ
นิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต นาความรู้ที่ได้จาก
การเรียนในหัวข้อ หลักการและเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการลงพื้นที่ในช่วงของการสารวจ
ปัญหาความต้องการของชุมชนในการจัดการปัญหาขยะ และ
นาความรู้ที่ได้จากการเรียนสู่การจัดกิจกรรมในชุมชน

4.2 ผลการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
การสร้างความ
ร่วมมือ
หน่วยงานภายใน

ผลการบูรณาการ
1. มีนิสิตทั้งระดับปริญญาโท และเอก ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. มีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ อาทิ นักวิชาการศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร
ศึกษา อาจารย์ประจาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอาจารย์ประจาจากบัณฑิต
วิทยาลัย
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การสร้างความ
ร่วมมือ
หน่วยงาน
ภายนอก
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ผลการบูรณาการ
1. มีวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
2. มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. มีวิทยากรจากมูลนิธิกระจกเงา
4. มีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหวาย ตาบลหนองแสง เทศบาลตาบลเกาะหวาย
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
5. มี การประสานงานกั บโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพส่ วนต าบล บ้ านหนองหั วลิ งใน ต าบลหนองแสง
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

โครงการการบริการสาธารณะแก่ประชาชน
โครงการฝึกอบรมเรื่อง“หลักสูตรการพัฒนาครูประจา เน้นพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิด
และคุณลักษณะประจาตัวของผู้เรียน”https://drive.google.com/…/0B8WqZcph7wEVTmNfTF9GTFQxV…/view
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันเสาร์-อาทิตย์
รุ่น1: 2-3,9-10,16-17 กันยายน 2560
รุ่น2: 16-20 ตุลาคม 2560

รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

วารสารพฤติ กรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science) เป็ นวารสารวิชาการสาขามนุ ษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าฐานข้อมูล TCI ศูนย์ดั ชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index
Centre) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของฐานข้อมูล TCI จะถูกคั ดเลื อกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index
(ACI) ต่ อไป และฐานข้ อมู ล DOAJ (Directory of OPEN ACCESS JOURNALS), http://www.doaj.org,
http://ejournals. swu.ac.th/ โดยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ผลิตวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทย จานวน
2 ฉบับ และฉบับภาษาอังกฤษ จานวน 2 ฉบับ คือ
1. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (Journal of Behavioral Science) ปีที่ 23 ฉบั บที่ 1 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2560 บรรณาธิการโดย อาจารย์ ดร. พิชญาณี ภู่ตระกูล และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2560 บรรณาธิการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ พิมพ์ทอง (ISSN: 1686–1442) มีค่ า
Impact factor เท่ากับ 0.275
2. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (The Journal of Behavioral Science for
Development) ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ISSN: 2228-9453) บรรณาธิ การโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ มีค่า Impact factor เท่ากับ 0.209
3. วารสารพฤติ ก รรมศาสตร์ (ภาษาอั ง กฤษ) (International Journal of Behavioral
Science) Vol. 12 No. 1, January 2017 and 2, July 2017 บ รรณ าธิ ก ารโดย Assistant
Professor Dr. Kanu Priya Mohan มีค่า Impact factor เท่ากับ 0.036
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้

ธ

1. โครงการสืบสานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ได้แก่
- วันขึ้นปีใหม่ไทย: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมในวันที่ 7 เมษายน 2560

- พิธีสงฆ์ในงานวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี ในวันที่ 25 สิงหาคม

2. โครงการวันไหว้ครู
สถาบันจัดโครงการวันไหว้ครูพร้อมกับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 กันยายน 2559

3. กิจกรรมวันเด็ก
สถาบัน ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ มศว องครักษ์
4. กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมรักศิลปวัฒนธรรมในโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ที่เป็นวิถีชีวิตที่มีคุณค่า
ของไทย เช่นการแต่งกายด้วยผ้าไทย การเลือกใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่นกระทงใบตอง เป็นต้น
บุคลากรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้รับการปลูกฝังค่านิยมรักศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวิถีที่มีคุณค่า
ของไทยในการแต่งกายผ้าไทย การเลือกใบตองมาใช้เป็นภาชนะในการจัดอาหารว่าง การนาใบตองมาทา
เป็นกระทง เป็นต้น โดยแทรกเข้าไปกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ในกิจกรรมพิธีทาบุญสถาปนาสถาบันฯ พิธีสรงน้า
พระในกิจกรรมวันปีใหม่ไทย กิจกรรมไหว้ครู การจัดงานต่าง ๆ ของสถาบัน เป็นต้น
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5. โครงการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย และการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละเทศกาลเพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
กิ จ กรรมจั ด ท าบทความหรือ เอกสารเผยแพร่ ส าหรั บ บุ ค คลทั่ วไปด้ ว ยการรวบรวม คั ด สรร
วิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์: สถาบันได้ดาเนินการจัดทาบทความหรือเอกสาร
เผยแพร่สาหรับบุคคลทั่วไป ได้แก่
จากรูปแบบของนักเรียนตีกันตามข้อค้นพบก่อนหน้า จะเห็นได้ว่า การป้องกันปัญหาการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียน-นักศึกษา จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วนด้วยกัน ทั้งในส่วนของผู้บริหาร
สถานศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนเอง ในลักษณะของการสร้างรูปแบบการพัฒนาเป็นเครือข่าย
โดยจากงานวิจัยได้ค้นพบรูปแบบในการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะ
วิวาท และเสนอแนวทางใน 3 รูปแบบ ดังนี้
1) รูปแบบริเริ่มสร้างเครือข่าย เป็นการเริ่มวางแผนกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกลุ่มนักเรียนและกลุ่ม
อาจารย์ ทั้งภายในสถานศึกษา และระหว่างศึกษาได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็น และมีข้อสรุปร่วมกันในการ
เลือกกิจกรรมเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาท
2) รูปแบบทลายกาแพงกั้น เป็นการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ตั้งแต่ขั้น
วางแผนกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกลุ่มนักเรียน และกลุ่มอาจารย์ การค้นหาข้อสรุปร่วมกันในการเลือกกิจกรรม
เพื่ อพัฒนาเครือข่ายระหว่างสถานศึ กษา เช่น กิจกรรมการบ าเพ็ ญประโยชน์ ร่วมกัน ในการบริการซ่อม
อุปกรณ์ และสิ่งของต่าง ๆ ให้กับบุคคลทั่วไป
3) รูปแบบสานสัมพันธ์เพื่อร่วมกันพัฒนา เป็นการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
โดยเพิ่ มการติ ดต่ อผ่ านเครือข่ ายออนไลน์ ได้ แก่ กลุ่ มไลน์ (Group Line) เพื่ อการติ ดต่ อประสานงานที่
รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการสานสัมพันธ์กันทั้งในแบบที่เป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการที่สามารถคุยผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ได้
ข้อค้นพบจากการวิจัย แสดงให้เห็นถึงปัจจัยเงื่อนไขที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนในการป้องกัน
ปั ญหานั กเรียนตี กัน ซึ่งตั วแทนผู้ บริหารและอาจารย์ ควรให้ การสนั บสนุ น เปิดโอกาส และรับฟั งความ
คิดเห็นจากกลุ่มนักเรียนในการทากิจกรรม ส่วนในกลุ่มนักเรียนก็ควรมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองเรียน และ
ปฏิบัติทางานร่วมกันอย่างตั้งใจ ดังนั้น สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา โดยให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมตั้งแต่การวางแผน การตั้งเป้าหมาย และการจัดกิจกรรม โดยสนับสนุนทางด้านงบประมาณ และสถานที่
นอกจากนี้จากผลการศึกษาในส่วนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะเห็นได้ว่าการพัฒนา
เครือข่ายมีหลายรูปแบบ สถานศึกษาอาจจะพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่ม
เยาวชนภายในสถานศึกษา และกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษาได้ต่อไป
รายการอ้างอิง: ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ , ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และดุษฎี โยเหลา. (2559). รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา,
8(2), 169-188. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/65264/5380
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้

ห

ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่านยโยบายและแผน ได้จัดโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แผนฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ 2560 (1 ตุ ลาคม 2559–30 กั นยายน 2560) รายงานผลการติ ดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี 2560 และรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) และได้ดาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่ออภิปรายผลการดาเนินงานของแผนกลยุทธท์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)
และผลการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาปี 2559ฯ และวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง (SWOT) พร้อม
ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบัน และ
กิจกรรมที่ 2 กาหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ และรายละเอี ยดของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของ
สถาบันฯ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1
ในกิจกรรมที่ 1-2 มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 26 คน จาก 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.87
ภาพกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2
เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1

กิจกรรมที่ 3: ประชาพิจารณ์ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ 2560 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้ องเรี ยนรวม ชั้ น 1
มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 31 คน จาก 37 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ศิษย์เก่า
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชมชื่น สมประเสริฐ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตารวจเอกหญิง ดร.กัญญ์ฐิตา ศรีภา
ศิษย์ปัจจุบัน 4. นางสาวชวิตรา ตันติมาลา
5. นายธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
อนุ มั ติ ในการประชุ ม คณะกรรมการประจ า
ส ถ าบั น วิ จั ย พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ าส ต ร์ ค รั้ งที่
4/2560 เมื่อวัน 4 เมษายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมที่ 4: กิจกรรมถ่ายทอดแผน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
กิจกรรมที่ 5: สรุปการประเมินตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปี 2560 รอบ 12 เดือน
สรุปการประเมินตามตัวชีว้ ดั ของแผนปฏิบัติการประจาปี 2560 รอบ 12 เดือน
ผลการดาเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์

จานวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

บรรลุ
เป้าหมาย
จานวน
(ร้อยละ)

จานวน
โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งหมด

ดาเนินการ
จานวน
(ร้อยละ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างงานวิจัยและองค์
ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และงานวิจัยใน
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างองค์ความรู้ด้าน
การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวน การเรียนรู้ใน
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดย
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : สืบสานและสร้างองค์
ความรู้ในการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

6

6
(100%)

-

-

7

7
(100%)

-

-

7
(87.50%)

-

1
(12.50%)

17

14
(82.35%)

-

3
(17.65%)

2

2
(100%)

-

-

2

2
(100%)

-

-

3

3
(100%)

-

-

4
(100%)

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

16

16
(100%)

-

-

13

13
(100%)

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: ส่งเสริมพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

2

2
(100%)

-

-

2

2
(100%)

-

-

37

36
(97.30%)

-

1
(2.70%)

5

42
(93.33%)

-

3
(6.67%)

รวมทั้งสิ้น

ไม่บรรลุ
ไม่ได้
เป้าหมาย ดาเนินการ
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ไม่บรรลุ
ไม่ได้
จานวน ดาเนินการ
(ร้อยละ) จานวน
(ร้อยละ)
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พ
คณาจารย์สถาบันฯ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ลาดับ
1

ชื่อเรื่อง ประชุม/อบรม/ สัมมนา และศึกษาดูงาน

สถานที่
วัน/เดือน/ปี
ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
4-6 พ.ย. 2559
British Council Thailand
25-27 ต.ค. 2559
British Council UK
26 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2559
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
9 ธ.ค. 255
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
9 ธ.ค. 255
14 ธ.ค. 2559

4

เข้าร่วมประชุม ASSA Conference on Social Science
Research - Status and Policy Issues
Professsional Development Programmes for Mid-career
Researchers 2016/17 (Training)
Professsional Development Programmes for Mid-career
Researchers 2016/17 (UK Training Visit)
ประชุมพิจารณาผลการวิจัย (รายงานฉบับสมบูรณ์) รอบที่ 2

5

ประชุมพิจารณาผลการวิจัย (รายงานฉบับสมบูรณ์) รอบที่ 2

6

เข้าร่วมโครงการศูนย์ บริการและให้คาปรึกษาเพื่อสร้างความเป็น
เลิศด้านการวิจยั : คลีนิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ รุ่น 2
ประจาปีงบประมาณ 2560
ประชุมคณะทางานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขต
ณ กรมประชาสัมพันธ์ กทม.
กรุงเทพ มหานครและปริมณฑล ด้านการเสริมสร้างวินัยจราจร
22 ธ.ค. 2559
และการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2559
เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสาหรับ
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว
บุคคล มศว
1-14 ม.ค. 2560
Professsional Development Programmes for Mid-career
British Council Thailand
Researchers 2016/17 (Follow-up Training)
24-26 ม.ค. 2560
เข้าประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับมหาวิทยาลัย
ประเทศ นิวซีแลนด์
Massey
29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2560
ฝึกอบรม ดูงาน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิ
ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศ
บาลและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สหรัฐอเมริกา
ICMA YSEALI Professsional Fellowship ระดับ Post –
27 เม.ย. - 2 มิ.ย. 2560
Doctoral ประจาปี 2560
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านทักษะการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการ
ณ Messay Universiy, New Zealand
วิจัยที่เข้มข้น (Intensive English in Research Area)
5 พ.ค. - 8 มิ.ย.
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการ
ณ โรงแรมคลาสสิกคามิโอ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม
จ.พระนครศรีอยุธยา 18-19 พ.ค. 2560
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟแอนด์สปา
มืออาชีพ
จ. เพชรบุรี 28-30 มิ.ย. 2560
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองใน
ณ ห้องห้ากันยา ชั้น 5 ฝั่งห้องเรียน
ระบอบประชาธิปไตย สาหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้า
30 มิ.ย. - 20 ส.ค. 2560
ปฏิบตั ิงานวิจัย ในหัวข้อวิจัย “TheิิDevelopingิิModelิิ
ณ Messay Universiy, New Zealand
and Implementation of Performance Management
9 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560
SystemิิforิิtheิิOfficials”
เข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการดาเนินงานการให้บริการ
ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครนายก
จ. นครนายก และจ. สระแก้ว
30 - 31 ส.ค. 2560
เข้าร่วมโครงการ Satir
16-20 ส.ค. 2559

2
3

7

8
9
10
11

12
13
14
15

16

17

18

ผู้เข้าร่วม
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
อ.สิทธิพร

ครามานนท์

อ.ดร. พิชญาณี พูนพล

ผศ.ดร. กาญจนาภัทราวิวัฒน์
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง
รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา
ณ สกลนคร
ผศ.ดร. กาญจนาภัทราวิวัฒน์
รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา
ณ สกลนคร
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อ.สิทธิพร

ครามานนท์
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ลาดับ

ชื่อเรื่อง ประชุม/อบรม/ สัมมนา และศึกษาดูงาน

19

เข้าร่วมฟังการชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559-2562

20

ร่วมประชุมสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

21

ร่วมจัดสอบโครงการบริการการสอบ

22

เข้าร่วมประชุมวิชาการ 6th Annual International Conference on
Cognitive & Behavioral Psychology (CBP 2017)
ร่วมประชุมโครงการบริการการสอบ

ณ ประเทศสิงคโปร์
6 - 7 มี.ค. 2560
ณ ห้อง ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3
สานักทดสอบ 1 มี.ค. 2560

24

ร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล
Scopus โดยวิธีพิเศษ

25

ประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขัน้ พื้นฐานแห่ง
ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560
ร่วมประชุม International Conference on Nation - Building
2017
ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสานักงานอธิการบดี

ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์
สวีท ถ.สุขุมวิท 20 กทม.
14 มี.ค. 2560
ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ
26 - 28 พ.ค. 2560
ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde,
Bangkok 28 - 30 พ.ค. 60
เข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม (KM)
1 มิ.ย. 2560
ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ (8301)
อาคารภูเก็ต ม. หาดใหญ่
21-23 มิ.ย. 2560
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท กทม.
3 ก.ค. 2560

23

26
27

28

ประชุมกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการ ประจาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

29

ร่วมประชุม The 3rd Editor Workshop

30

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4
(The 4th Engagement Thailand Annual Conference: University
Social Commitment in a Challenging Century)
เข้าร่วมประชุมการจัดการฐานข้อมูล ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการ
ความรู้ ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

31

สถานที่
วัน/เดือน/ปี
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร
16 ม.ค. 2560
ณ ห้อง ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3
สานักทดสอบ 7 ก.พ. 2560
ณ จ. กระบี่ จ. ภูเก็ต จ. นครปฐม และ
จ. สกลนคร 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2560

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 - 7 ก.ค. 2560
ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กทม.
7 ก.ค. 2560

ผู้เข้าร่วม
อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
Asst..Prof..Dr..Kanu Priya
Mohan
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
Asst..Prof..Dr..Kanu Priya
Mohan
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทรา
วิวัฒน์
Asst..Prof..Dr..Kanu Priya
Mohan
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา
ณ สกลนคร
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
Asst..Prof..Dr..Kanu Priya
Mohan
รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา
ณ สกลนคร
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/กรรมการวิชาการ/วิทยากร/อาจารย์พิเศษ
สาหรับคณาจารย์ในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญ
1. เป็น ผู้ทรงคุ ณ วุฒิ เช่น เป็น ผู้ ทรงคุณ วุฒิ เชี่ยวชาญพิเศษและเข้าร่วมระดมสมอง เพื่อเก็บ
ข้อมูล ในหัวข้อเรื่อง การเสนอความคิดภาพรวม ครั้งที่ 1 (โครงการวิจัยที่ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญ
พิ เศษและเข้ า ร่ ว มระดมสมองเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง การเสนอความคิ ด ภาพรวม ครั้ ง ที่ 1
(โครงการวิจัยที่ 2) และผู้ทรงคุณ วุฒิ เชี่ยวชาญพิเศษและเข้าร่วมระดมสมอง เพื่อเก็บข้อมูล ในหัวข้อ
เรื่อง การเสนอความคิดภาพรวม ครั้งที่ 1 (โครงการวิจัยที่ 3) เป็นต้น
2. เป็นผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากร เช่น เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานพหุภาคี
ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติ ดแบบควบคุ มตั ว วิทยากรโครงการเร่งรัด การทาปริญ ญานิ พนธ์
ปรั ชญาดุษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาจิ ตวิทยาประยุกต์ กลุ่ มรวมและแยกแขนง รุ่นที่ 2 วิทยากรให้ค วามรู้ด้ าน
จิตวิท ยา วิทยากรโครงการจัด การองค์ ค วามรู้ด้ านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) กิจกรรมที่ 1
พั ฒ นาศั ก ยภาพหั วหน้ าโครงการและผู้ ป ระสานงานโครงการ: อบรมเชิง ปฏิ บั ติ ก ารฝึ ก Facilitator
วิท ยากรถอดบทเรียนเพื่อแก้ไขปั ญ หาเรื่องร้องเรียนซ้าซ้อนในเขตกทม. วิทยากรโครงการฝึ กอบรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนหลักสูตร Note Taker รุ่นที่ 1 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ATLAS.TI" วิทยากร
บรรยาย ในหัวข้อ "สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูป" วิทยากรโครงการฝึกอบรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนหลักสูตร Note Taker รุ่นที่ 2 วิทยากรโครงการปลูกฝังสานึกรักสามัคคีและ
เสริมสร้างความปรองดอง จ. นครนายก ประจาปี 2560 วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาความรู้ สร้างทัศนคติ ทักษะ และการมีพฤติกรรมที่ดีต่อการจัดการปัญหาเรื่องการร้องเรียน และ
การจัดการด้านอารมณ์ ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม วิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การเรี ย นการสอนยุ ค ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ เทคนิ ค การสอนแบบ Active Learning
วิทยากรบรรยาย เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพกั บเด็กไทน ยุค 4.0 วิทยาการของ Twilight Program
บรรยายหัวข้อเรื่อง "การใช้และกรณีตัวอย่างของสถิติวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Statistical
Analysis)"/เป็นผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ในการพัฒ นาคุณ ธรรม และ
จริยธรรม แก่การสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น
3. เป็น อาจารย์พิเศษ ได้ แก่ เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายในหัวข้ อ "อิทธิพลของพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรม" อาจารย์พิเศษ บรรยายในหัวข้อ "การใช้คุณภาพเครื่องมือโดยใช้โปรแกรม
SPSS" อาจารย์พิเศษ บรรยายในหัวข้อ "การอธิบายการเกิดพฤติกรรมของบุ คคลตามแนวคิดของกลุ่ ม
มนุ ษยนิ ยม ทฤษฎี ของ Maslow และ Roger อาจารย์พิ เศษ บรรยายในหั วข้อ "การอธิบายการเกิ ด
พฤติกรรมของบุคคลตามแนวคิดของกลุ่มจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีของ Freud และ Erikson เป็นต้น
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รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

พ
ลาดับ

ชื่อเรื่อง ประชุม/อบรม/ สัมมนา และศึกษาดูงาน

1

เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือ
การบริหารความเสี่ยง

2

เข้าร่วมโครงการศูนย์บริการให้คาปรึกษาเพื่อสร้างความเป็น
เลิศด้านการวิจัย : คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รุ่น 2 ประจาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ: การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย University
Research Management System (URMS)
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย หัวข้อ "การบริหาร
จัดการงานตามทิศทาง Thailand 4.0"
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย หัวข้อ "การบริหาร
จัดการงานตามทิศทาง Thailand 4.0"
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ระยะที่ 1 (หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รุ่น 1)

3
4
5

6

เข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง Overall TQA Criteria : ภาพรวม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ

7

เข้าร่วมประชุมการจัดทาข้อมูลรายละเอียดพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามโครงสร้างลงในระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล (HURIS)
อบรมระบบ SCBAM PVD Online

8
9

10
11

12

13

14
15

ร่วมโครงการ การพัฒนาและเสริมสร้างนักวิจัยชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อม (การวางแผนเตรียมงานและประสานความร่วมมือ
กับพื้นที่เป้าหมาย)
ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาและเสริมสร้างนักวิจัยชุมชน
ด้วยหลัก 5R
ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายงาน
วางแผนและพัฒนาสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างการ
ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ด้วยหลัก 5R
ร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง การปฏิบตั ิงานด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล ครั้งที่ 2/2560
ประชุมชีแ้ จงโครงการ INCUBATOR รุ่นที่ 2 (ก.ค.2560มี.ค. 2562)
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม

สถานที่
วัน/เดือน/ปี
ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
25 พ.ย. 2559
ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช
บัวศรี 14 ธ.ค. 2559
ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา
จ.ชลบุรี 21 ธ.ค. 2559
ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา
จ.ชลบุรี 21-23 ธ.ค. 2559
ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร
วิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว
ประสานมิตร 19 ม.ค. 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
มศว ประสานมิตร
24 ม.ค. 2560
สานักคอมพิวเตอร์ ชั้น 13
24 ม.ค. 2560

ผู้เข้าร่วม
นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ

น.ส.จุฑารัตน์ กิตติเขมากร
น.ส.วาสนา วงษ์เพชร
นายสิทธิพร ครามานนท์

น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์
น.ส.วาสนา วงษ์เพชร
น.ส.กรวิกา กัปตพล
น.ส.กรวิกา กัปตพล

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย์

นางสุพิมพ์ชนก กิจสาเร็จ

สานักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11
14 ก.พ.2560
ณ อาเภอปากพลี จ.นครนายก
15 ก.พ. 2560

นางสุพิมพ์ชนก กิจสาเร็จ
นายสิทธิพร ครามานนท์
น.ส.กรวิกา กัปตพล

ณ อาเภอปากพลี จ.นครนายก
17 - 19 มี.ค. 2560
ณ โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทา
รามารีส จอมเทียน จ.ชลบุรี
22-24 มี.ค. 2560
ณ อาเภอปากพลี จ.นครนายก
23 - 26 มี.ค. 2560

น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย์
น.ส.กรวิกา กัปตพล
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร

ณ ห้องประชุม 8102-8103
ชั้น 8 อาคารสานักหอสมุดกลาง
มศว 28 มี.ค.60
ณ ห้องประชุม ศ.ประเสริฐ
ณ นคร สกอ. 2 พ.ค. 2560
ณ โรงแรมคลาสสิกคามิโอ
จ.พระนครศรีอยุธยา
18 พ.ค.2560

นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์
นางสุพิมพ์ชนก กิจสาเร็จ

น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย์
น.ส.กรวิกา กัปตพล

นางสุพิมพ์ชนก กิจสาเร็จ
น.ส.กรวิกา กัปตพล
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รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อเรื่อง ประชุม/อบรม/ สัมมนา และศึกษาดูงาน

16

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุสาหรับ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

17

เข้าร่วมการปฐมนิเทศบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 "ก้าวแรกการเป็นพนักงาน มศว." (รุ่นที่ 6)

18

ประชุม เรื่อง "การปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล"
ครั้งที่ 5

19

เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรให้มีจิตสานึกใน
การให้บริการ (Service Mind)

21

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รองคณบดีฝ่าย
วิชาการมืออาชีพ

22

เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง
"การสร้างและส่งเสริมความสามัคคีของคณาจารย์และ
ผู้ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย"
เข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปผลการดาเนินงานการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จ.นครนายกและ จ.สระแก้ว

23

24

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Huris ในการลงข้อมูล
ประเมินผลการปฏิบัติการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย

25

เข้าร่วมโครงการจัดทาแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) :
กิจกรรมสรุปผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

สถานที่
วัน/เดือน/ปี
ณ NOVOTEL HOTELS &
RESORTS HUA HIN CHA
AM BEACH RESORT &
SPA จ.เพชรบุรี
6 - 7 มิ.ย.2560
ณ ห้องประชุมศ.ดร.สาโรช บัว
ศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
มศว ประสานมิตร
15 มิ.ย.2560
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.กานดา
ณ ถลาง ชั้น 2 ห้อง201
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
27 มิ.ย.2560
ณ ห้องประชุมศ.ดร.สาโรช บัว
ศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์
มศว ประสานมิตร
28 มิ.ย.2560
ณ สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ
แอนด์สปา จ.ชะอา จ.เพชรบุรี
28-30 มิ.ย.2560
ณ นอนเพลิน รีสอร์ท เขาใหญ่
จ.ปราจีนบุรี
21 ก.ค. 2560
ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รี
สอร์ท แอนด์ สปา
จ.นครนายก
30 - 31 ส.ค. 2560
ณ อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.
สาโรช บัวศรี ห้องปฏิบัติการ
สานักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11
8 ส.ค. 2560
ณ อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.
สาโรช บัวศรี ห้องปฏิบัติการ
สานักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
11 ส.ค. 2560

ผู้เข้าร่วม
น.ส.กรวิกา กัปตพล
น.ส.แสงระวี ไทยแย้ม

น.ส.แสงระวี ไทยแย้ม

นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์
นางสุพิมพ์ชนก กิจสาเร็จ

น.ส.แสงระวี ไทยแย้ม

น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย์
น.ส.กรวิกา กัปตพล
น.ส.จุฑารัตน์ กิตติเขมากร

น.ส.กรวิกา กัปตพล

นางสุพิมพ์ชนก กิจสาเร็จ

นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์
นางสุพิมพ์ชนก กิจสาเร็จ

รายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

ู

ข

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ
ก้าวแห่งการพัฒนา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ของบุคลากรสายปฏิบตั ิการ
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พ
ในปีการศึ กษา 2559 สถาบั น วิจั ยพฤติ กรรมศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การและพั ฒ นางานประกั น
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนางานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
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 ระดับหลักสูตรดุ ษฎีมหาบัณฑิตและหลักสูตรมหาบัณฑิต ในวันที่ 24-27
กรกฎาคม 2560 ประจาปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพดี คะแนนเท่ากับ 3.82
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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
ผลการประเมิ น ฯ ระดั บ หลั ก สู ต มหาบั ณ ฑิ ต ในวั น ที่ 14 กรกฎาคม 2559 ประจ าปี
การศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพดี มีคะแนนเท่ากับ 3.93
ระดับสถาบัน
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณีกานต์ น้าสอาด
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวขนิษฐา สินสงวน
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมิน ฯ ระดั บ สถาบั น ฯ ในวัน ที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ประจาปีการศึ กษา
2559 มีระดับคุณภาพดีมาก มีคะแนนเท่ากับ 4.86
คณะกรรมการตรวจ SAR ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาโท-เอก 2 และ 27
กรกฎาคม 2560

และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานบ่มเพาะคุณ ภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ รุ่น ที่ 2 เมื่อวัน ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ใน 15 หน่วยงาน จากจานวนทั้งสิ้น 42
หน่วยงาน จาก 10 สถาบัน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชา จานวน 13 หน่วยงาน และระดับ
สถาบัน 2 หน่วยงาน และได้ทาการประชุมสัมมนาผู้บริหารในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นครั้งแรก
และได้ดาเนินการเข้าร่วมบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 เป็นต้นมา

การบ่มเพาะสถาบันฯ เข้ามาตรฐาน EdPEx เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560
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ใ
ปริญญานิพนธ์ดีเด่น
ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ ปร.ด. (เน้นวิจัย) รุ่น 9
และ รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง (ปริญญานิพนธ์ดีเด่น) ปีการศึกษา 255 จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มศว เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2560
เรื่อง: พลังสุขภาพจิตในผู้ติดยาเสพติดหญิง: การวิจัยแบบผสานวิธีพหุระยะเพือ่ พัฒนาเครื่องมือวัด
และประสิทธิผลการปรึกษาทางจิตวิทยาแบบกลุ่มบูรณาการ
URL http://bsris.swu.ac.th/hitc_fullthesis.asp…

[ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คนใหม่]
ขอแสดงความยินดี..กับ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ พิมพ์ทอง
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 14/2559 มื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
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[ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คนใหม่]
ขอแสดงความยินดี..กับ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

[ขอแสดงความยินดี]
ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ วท.ด. รุ่น 4
ได้รับตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

รวบรวม/เรียบเรียงโดย
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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รายงานประจำปี

