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สารผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต ผลิตผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่
สังคม สืบสานและบูรณาการศิลปวัฒนธรรม บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพื่อให้มีกลไกในการ
กํากับและติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงมีการจัดทํารายงานประจําปีฉบับนี้ เพื่อประโยชน์แก่บุคลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของสถาบันฯ
สถาบันฯ ขอขอบพระคุณคณะทํางานฝ่ายแผนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรทุกคนที่สละเวลา และช่วย
ให้สถาบันฯ ได้ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงตลอดมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
....................................................

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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บทนํา
ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เดิมใช้ชื่อว่า “สถาบันระหว่างชาติ สําหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก” (International
Institute for Child Study) ตั้ ง ขึ้ น ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และองค์ ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2498 โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญ 3 ประการ คือ
1) ทําการวิจัยเปรียบเทียบในเรื่องพัฒนาการเด็ก
2) ฝึกอบรมนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศให้สามารถทําการวิจัยได้ รวมทั้งให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของเด็ก และ
3) เผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อปรับปรุงการศึกษา และการอบรมเลี้ยงดูทั้งที่บ้านและที่โรงเรี ยนในเดื อน
มกราคม พ.ศ. 2506 สถาบันฯ ได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นหน่วยงานของรัฐบาล สังกัดกรมการฝึกหัดครู โดยสถาบันนี้ตั้งอยู่ใน
บริเวณวิทยาลัยวิชาการศึกษา และสถาบันฯ ได้ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาจัดทําหลักสูตรมหาบัณฑิตทางสาขา
จิตวิทยา ในปี พ.ศ. 2517 สถาบันฯ ได้โอนมาขึ้นตรงต่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา และเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เปลี่ยนฐานะ
เป็น มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 สถาบันฯ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น
“สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์” มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการวิจัยและการสอน ตลอดจน
การฝึกอบรม
งานสําคัญของสถาบันฯ ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2517 มุ่งเน้นการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งอาศัยแนวคิดทฤษฎี
จากหลายสาขา เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษา มาช่วยทําให้เข้าใจอธิบาย และทํานายพฤติกรรมของบุคคลได้ และ
ขยายวงกว้างทางการศึกษาไปยังบุคคลทุกวัยเพื่อผลจากการวิจัยดังกล่าวนั้นสามารถนําไปพัฒนาบุคคลและสังคม ตลอดจน
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และฝึกอบรมทั้งทางพฤติกรรมศาสตร์และวิธีการวิจัย
ในปี พ.ศ. 2527 สถาบั น ฯ เริ่ มเปิ ดสอนระดั บปริ ญญาโทหลัก สูตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน โดย
ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ใช้หลักสูตรได้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2536 และเปิดรับนิสิตในหลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่
ปีการศึกษา 2537 นอกจากนั้นได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาเดียวกันในปีการศึกษา 2542
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544) งานวิจัยของสถาบันฯ กําหนดประเด็นวิจัยที่
สําคัญๆ ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมครอบครัว ด้านพฤติกรรมการทํางาน และพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2544 สถาบันฯ เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (แบบ
เน้นวิจัย) โดยรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทยของทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้
ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในปี พ.ศ. 2545
ปี พ.ศ. 2556 สถาบันฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาการให้
คําปรึกษาและแนะแนวการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา พัฒนาและสร้างหลักสูตร
จิตวิทยาประยุกต์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เปิดรับนิสิตรุ่นแรกปีการศึกษา 2556
ปรัชญา (Philosophy)
ปณิธาน (Pledge)
วิสัยทัศน์ (Vision)

“พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นําสู่คุณภาพชีวิต”
“สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพครอบครัวและการทํางาน”
“เป็นองค์กรชั้นนําแห่งการวิจัย และการเรียนรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดับอาเซียน ในปี 2020”
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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พันธกิจ (Mission)
1. สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ด้านครอบครัว และการทํางาน ที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อหน่วยงานและ
ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สวู่ งวิชาการระดับชาติ และสากล
2. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเข้มข้น
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
สมรรถนะหลัก (Core competencies)
1. สะสมและต่อยอดผลงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 60 ปี
Accumulate and continue research in Behavioral Science for over 60 years.
2. มีความเข้มแข็งด้านวิธีวจิ ัยเชิงปริมาณที่เสริมด้วยวิธีวจิ ัยเชิงคุณภาพ
Develop quality graduates in the field of Behavioral Science following the best practices of research and
highest ethical standards.
3. มีระบบการจัดการความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่เข้มแข็ง
A strong system of knowledge management in behavioral science.

Core Values
B: Brain
S: Spirit

สมองดี
(Clever)
มีจิตวิญญาณ
(Have spirit)

R: Relationships สานสัมพันธ์
(To make relationships)
I: Innovation
สร้างสรรค์นวัตกรรม
(Innovation)

มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความสามารถและมีเครือข่ายทางวิชาการ
Have knowledge, expertise and ability, as well as academic networks.
มีจิตใจรักในความเป็นนักวิชาการคํานึงความถูกต้อง มีความรับผิดชอบและมุ่ง
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
Love for academics, care for accuracy, responsibility and benefit for
the collective.
มีความร่วมมือร่วมใจ ผูกพันกับหน่วยงานและทํางานเป็นทีมได้
Collaborate and engage with the teams, and work with team spirit.
มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานที่เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรม Engage in
knowledge creation or innovation.

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นองค์กรชั้นนําทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดับอาเซียน
2. องค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์และสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ
3. องค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดย
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในแต่ละภาคส่วนเพื่อผลงานที่ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

สํานักงานผู้อํานวยการ

สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

งานบริหารและธุรการ
งานบริการการศึกษา

โครงสร้างการบริหาร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

อธิการบดี
ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
คณะ กรรมการประจํา สถาบันฯ

ผู้อํานวยการ
สํานักงานผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและ
จัดการความรู้

หัวหน้าสาขา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนิสิต

หัวหน้างานบริการการศึกษา

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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การจัดบุคคลลงโครงสร้าง

อธิการบดี
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา)
คณะกรรมการประจํา สถาบันฯ

ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ
(นางกานดา ไทรฟัก)

รองผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
(ผศ.ดร.ประทีป จินงี่)

สายปฏิบตั ิการ
งานบริหารและธุรการ
1. นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ (นักวิชาการพัสดุ)
2. น.ส.แสงระวี ไทยแย้ม (นักวิชาการเงินและบัญชี)
3. น.ส.สุภชาดา รัตนะพิมล (นักวิชาการเงินและบัญชี)
4. น.ส.วาสนา วงษ์เพชร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
5. นางสุพิมพ์ชนก กิจสําเร็จ (บุคลากร)
6. น.ส.จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
7. นายอัครพล เลิศจุฬาลักษณ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
8. นางวริน สว่าง (พนักงานบริการเอกสารทั่วไป)
9. นายประสาร กรีหิรัญ (พนักงานขับรถยนต์)
10 นายบุญลือ เชื้อสุข

(พนักงานขับรถยนต์)

งานบริการการศึกษา
1. น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย์ (นักวิชาการศึกษา)
2. น.ส.กรวิกา กัปตพล (นักวิชาการศึกษา)
3. นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ (นักวิชาการศึกษา)

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้
(รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง)

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล)

สายวิชาการ
1. รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
3. รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
5. ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
7.ผศ.ดร.Kanu Priya Mohan
9.ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
11.ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
13.อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
15.อ.ดร.พิชญาณี พูนพล
17.อ.สิทธิพร ครามานนท์
19. น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์

2. รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
4. ผศ.ดร.ประทีป จินงี่
6. ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
8. ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
10. ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล.
12. ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา
14. อ.ดร.นําชัย ศุถฤกษ์ชัยสกุล
16.อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
18.อ.ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช

11 นายสรศักดิ์ ไวยเนตร (พนักงานขับรถยนต์)

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ผู้ดํารงตําแหน่งผูอ้ ํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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
การค้นคว้าเรื่องเด็ก
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับ UNESCO

4. ศาสตราจารย์ ดร.ละม้ายมาศ ศรทัตต์

2507 – 2512

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

ผู้อํานวยการไทยคนแรก
ของสถาบันระหว่างชาติ
สําหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก
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

รักษาการแทนผูอ้ ํานวยการสถาบัน ณ
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนตุลาคม 2561

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่
รองผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
และการประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้

อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

นางกานดา ไทรฟัก
ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่
รองผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
และการประกันคุณภาพการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีพหล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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บุคลากรสายวิชาการ

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

* รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

ผศ.ดร. ประทีป จินงี่

ผศ.ดร. ยุทธนา ไชยจูกุล

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์ รศ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์ 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 อ.สิทธิพร ครามานนท์

ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล

อ.ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช

ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา

น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์
นักวิจัย (ชํานาญการ)

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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บุคลากรสายปฏิบัติการ

นางกานดา ไทรฟัก
ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

น.ส.จุฑารัตน์ กิตติเขมากร
น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย์ นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการพัสดุ
หัวหน้างานสารบัญและธุรการ หัวหน้างานบริการการศึกษา
(ชํานาญการ)

นางสุพิมพ์ชนก กิจสําเร็จ
บุคลากร

น.ส. กรวิกา กัปตพล
นักวิชาการศึกษา

นางวริน สว่าง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวแสงระวี ไทยแย้ม
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายประสาร กรีหิรัญ
พนักงานขับรถยนต์

นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
นักวิชาการศึกษา

น.ส.วาสนา วงษ์เพชร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.สุภชาดา รัตนะพิมล นายอัครพล เลิศจุฬาลักษณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายบุญลือ เชื้อสุข
พนักงานขับรถยนต์

นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร
พนักงานขับรถยนต์
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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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
คําสั่ง มศว ที่ 2527/2559 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
1. รศ. ดร. ดุษฎี โยเหลา
2. รศ. ดร. อังศินันท์ อินทรกําแหง
3. ผศ. ดร. ประทีป จินงี่
4. ผศ. ดร. ยุทธนา ไชยจูกุล
5. ผศ. ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
6. Asst. Prof. Dr. Kanu Priya Mohan
7. ผศ. ดร. กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
8. ผศ. ดร. ศรัณย์ พิมพ์ทอง
9. ผศ. ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
10. ผศ. ดร. พลเทพ พูนพล
11. ผศ. ดร. ปิยดา สมบัติวัฒนา
12. อ. ดร. นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
13. อ. ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
14. อ. ดร. พิชญาณี พูนพล
15. อ. สิทธิพล ครามานนท์
16. อ.ดร. อ.ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช
17. นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์

Ph.D. (Educational Research and Computer Science)
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
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. (สื่อสารมวลชน)
ศศม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
Ph.D. (Psychology)
นักวิจัย (ชํานาญการ)
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
1. นางกานดา ไทรฟัก
2. นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ
3. นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
4. นางสาววาสนา วงษ์เพชร
5. นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์
6. นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
7. นางสุพิมพ์ชนก กิจสําเร็จ
8. นางสาวกรวิกา กัปตพล
9. นางสาวแสงระวี ไทยแย้ม
10. นางสาวสุภชาดา รัตนะพิมล
11. นายอัครพล เลิศจุฬาลักษณ์

ลูกจ้างประจํา
1. นางวริน สว่าง
2. นายประสาร กรีหิรัญ
3. นายบุญลือ เชื้อสุข
4. นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร

Behavioral Science Research Institute (BSRI)

ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
นักวิชาการพัสดุ (ชํานาญการ)
บธ.บ. (การบริหารงานทั่วไป)
นักวิชาการศึกษา
วท.ม. (การจัดการความรู้)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นักวิชาการศึกษา
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
บุคลากร
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
นักวิชาการศึกษา
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
นักวิชาการเงินและบัญชี
บธ.บ. (การบัญชี)
นักวิชาการเงินและบัญชี
บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ภาพประกอบ 1 กราฟแสดงประเภทบุคลากร

ภาพประกอบ 2 กราฟแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
บุค ลากรสายปฏิบ ัติการ (แยกตามวุฒกิ ารศึกษา)

ต่ํากว่าปริญญาตรี,
จํานวน 4 คน
ปร ิญ ญาโท, จํานวน 7 คน

ปร ิญ ญาตรี, จํานวน 4 คน

ต่ํากว่าปริญญาตร ี

ปร ิญ ญาตรี

ปริญ ญาโท

ภาพประกอบ 3 กราฟแสดงจํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ (แยกตามวุฒกิ ารศึกษา)

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561
หมวดรายจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง (เงินนอกงบประมาณ)
รวม

งบประมาณ
เงินรายได้
1,620,000
380,000
399,200
1,101,600
1,549,200
265,800
5,315,800

รวม

ร้อยละ

1,620,000
380,000
399,200
1,101,600
1,549,200

30.48
7.15
7.51
20.72
29.14

265,800
5,315,800

5.00
100

ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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เปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561
งบประมาณ ปี 2560
จํานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณ ปี 2561
จํานวนเงิน
ร้อยละ

งบประมาณแผ่นดิน

1,005,100

11.49

180,000

1.55

งบประมาณเงินรายได้สถาบันฯ

-

-

235,000

2.03

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

1,835,000

20.97

715,000

6.18

งบประมาณบัณฑิต

-

-

-

-

แหล่งทุนภายนอก

5,908,510

67.54

10,447,600

90.24

รวม

8,748,610

100.00

11,577,600

100.00

แหล่งเงินทุน

ภาพประกอบ 5 กราฟแสดงการเปรียบงบประมาณโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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งานวิจัย

Behavioral Science Research Institute (BSRI)
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY, THAILAND

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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strategy Issues: การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ เป็นองค์กรชั้นนําทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดับอาเซียน
Mission: สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ด้านครอบครัว และการทํางาน ที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติ และสากล
Strategic Objectives:
1. เป็นผู้นําการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ด้านครอบครัว ชุมชน องค์กรในระดับอาเซียน
2. เป็นหน่วยวิจัยภายในที่เชือ่ มโยงเครือ่ ข่ายวิจยั ในระดับอาเซียนและสากล
3. เป็นศูนย์เชื่อมโยงการพัฒนาเครื่องมือและใช้เครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ระหว่างประเทศ
(Indiquement measure)
4. เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมและพี่เลีย้ งการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง

โครงการวิจัย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย เงินรายได้ จํานวน 295,100บาท ซึ่ง
คณาจารย์ และบุ ค ลากรได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายใน-ภายนอก ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2560
(1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561) ถึง ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
จํานวนทั้งสิ้น 23 โครงการ รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 12,517,500 บาท
-โครงการที่ได้รบั การสนับสนุนจากเงินภายในหน่วยงาน จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงิน 235,000 บาท
-โครงการที่ได้รบั การสนับสนุนจากเงินภายนอกหน่วยงาน จํานวน 23 โครงการ จํานวนเงิน 14,107,500บาท
ตาราง 1 แสดงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รบั ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ลําดับ

ผลงาน

เจ้าของผลงาน

1

การประเมินและการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
สุขภาวะครอบครัวกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การพัฒนา
โมเดลเชิ งสาเหตุ ทางวั ฒนธรรมของพฤติ กรรมสุ ขภาพและ
โปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(สกว.)
ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรค
(สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กรมควบคุมโรค)
Talent management and retention in family business
by using a practices-based case study: A case study of
seafood processing industry, the south of Thailand.
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. โครงการ คปก.)

รศ.ดร.อังศินันท์
อินทรกําแหง

2

3

จํานวนเงินสนับสนุน (บาท) ระยะเวลา
ภายใน
ภายนอก
1,500,000 1 พ.ย. 256031 ต.ค. 2561

รศ.ดร.อังศินันท์
อินทรกําแหง

295,000

10 ม.ค. –
9 ก.ย. 2561

รศ.ดร.อังศินันท์
อินทรกําแหง
ยุวดี จันทะศิริ

1,376,000

1 ก.พ 256031 ก.ค. 2561

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ลําดับ
4

5

6

7

8

9
10
11

Behavioral Science Research Institute (BSRI)
ผลงาน

เจ้าของผลงาน

Assessing and Improving Health Literacy and Wellbeing รศ.ดร.อังศินันท์
in Thai families at risk of NCDs: The Development of a อินทรกําแหง
Culturally Relevant Health Behavior Model and a
Positive Psychology and Health Literacy Program.
การประเมินและการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุข
ภาวะครอบครัวกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การพัฒนาโมเดล
เชิงสาเหตุทางวัฒนธรรมของพฤติกรรมสุขภาพและโปรแกรม
จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกและความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ (British
Academy, Newton fund สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ นการ
วิจัย)
การวิ จั ยและพั ฒนาการวั ดและประเมิ นคุ ณลั กษณะอั นพึ ง ผศ.ดร.อัจศรา
ประสงค์ ด้ า นความเป็ น คนดี สํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประเสริฐสิน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัด รศ.ดร.อังศินันท์
และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐาน อินทรกําแหง และ
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ
การศึกษาแห่งชาติ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)
Participatory Environmental Education for
อ.ดร.สุดารัตน์
Indigenous Youths in Thailand, Myanmar and Laos.
ตันติวิวทั น์
(funded by US Department of State. กระทรวงการ
ต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา)
การสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว.
ผศ.ดร.ปิยดา
ประจําปี 2561 (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
สมบัติวัฒนา
ขนาดย่อม) สสว. 2561/04-04
ความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของไทยใน
ผศ.ดร.ปิยดา
ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ ในหัวข้อ "ลัทธิอุปโภคและบริโภค
สมบัติวัฒนา
นิ ย มกั บ สั ง คมไทยในแง่ มุ ม ประวั ติ ศ าสตร์ เ ศรษฐกิ จ และ
พฤติ ก รรมศาสตร์ พ.ศ. 2500-2560" (สํ า นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รูปแบบการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสําหรับ
รศ.ดร.อรพินทร์
ผู้สูงอายุ (500/2560)
ชูชม
สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในสามจังหวัด
อ.ดร.สุดารัตน์
ชายแดนภาคใต้ (491/2560)
ตันติวิวัทน์
Sufficiency Live Wage: A Conceptual Framework in
Asst. Prof.Dr.
Thai Organizations based on the Sufficiency
Kanu Priya
Economy Philosophy (490/2560)
Mohan

จํานวนเงินสนับสนุน (บาท) ระยะเวลา
ภายใน
ภายนอก
3,350,000 1 ต.ค. 2560
–30 ก.ย.
2562

1,900,000

5 ก.ย. 2560
–
3 ม.ค. 2561

476,900

เมษายน
2561

946,000

24 เม.ย.28 ก.ย. 2561

25,000

ต.ค.60-มี . ค.
61 เ ม . ย . ก.ย. 61 ต.ค. ก.พ. 62

145,000

ส.ค. 2560ก.ค. 2561
ส.ค. 2560ก.ค. 2561
ส.ค. 2560ก.ค. 2561

(เงินรายได้ มศว)

140,000
(เงินรายได้ มศว)

240,000
(เงินรายได้ มศว)

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ผลงาน

เจ้าของผลงาน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่าย
ผศ.ดร.กาญจนา
Young Smart Farmer ของเกษตรกรเมล่อน ตําบลโพสะ
ภัทราวิวัฒน์
จังหวัดอ่างทอง (495/2560)
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
นางสาวกรวิกา
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
กัปตพล
(599/2560)
การพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินการปฏิบัติงานแบบ
นางสาววาสนา
360 องศา (600/2560)
วงษ์เพชร

จํานวนเงินสนับสนุน (บาท) ระยะเวลา
ภายใน
ภายนอก
120,000
ส.ค. 2560(เงินรายได้ มศว) ก.ค. 2561
35,000
(เงินรายได้ มศว)

35,000
(เงินรายได้ มศว)

ก.ย. 2560ส.ค. 2561

15

ความพึงพอใจของสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อกองทุนการ
ออมแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2560 (กองทุนการออมแห่งชาติ)

ผศ.ดร.ปิยดา
สมบัติวัฒนา

16

ปัจจัยสู่ความสําเร็จของการประกอบธุรกิจสินเชื่อฟิโก
ไฟแนนซ์ (429/2560)

ผศ.ดร.ปิยดา
สมบัติวัฒนา

17

การพัฒนาแบบวัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงาน
(063/2561) เงินอุดหนุนรัฐบาล) ทุนบูรณาการ

รศ.ดร.อรพินทร์
ชูชม

369,000

พ.ย. 2560ต.ค. 2561

18

คุณลักษณะของความเป็นเลิศและปัจจัยความสําเร็จของการ
ทํางานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
(065/2561) เงินอุดหนุนรัฐบาล) ทุนบูรณาการ
จิตวิญญาณการเป็นนักวิจัยของนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
(111/2561)

ผศ.ดร.นริสรา
พึ่งโพธิ์สภ

234,700

พ.ย. 2560ต.ค. 2561

19

20

21

22

23

ผศ.ดร.นริสรา
พึ่งโพธิ์สภ

การศึกษาความคาดหวังของคนไทยต่อการผสมผสานทาง
อ.ดร. เจนนิเฟอร์
วัฒนธรรมของต่างชาติกลุ่ม MOU และชาวญี่ปุ่นในตลาดงาน
ชวโนวานิช
อุตสาหกรรมไทย (110/2561)
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในการทํางานพัฒนาชุมชน:
ผศ.ดร.ฐาศุกร์
กรณีศึกษาผู้สูงอายุอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
จันประเสริฐ
ปัจจัยเชิงสาเหตุของเจตคติการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
อ.ดร.พิชญาณี
และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความ
พูนพล
เข้มแข็งของชุมชน
วิเคราะห์ทดสอบ RF Index Assessment
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
(บริษัท จิตตะวิมังสา)
อ.ดร.นําชัย
ศุภฤกษ์ชัยสกุล

489,900

ก.ย. 2560ส.ค. 2561

50,293
(คณะสังคม)

9 พ.ค. 256122 ก.ค. 2561
ส.ค. 2560ก.ค. 2561

135,000
(เงินรายได้
สถาบันฯ)
100,000
(เงินรายได้
สถาบันฯ)

ก.พ. 2561ม.ค. 2562
ก.พ. 2561ม.ค. 2562
80,000
บก.

ต.ค. 2560ก.ย. 2561

100,000
บก.

ต.ค. 2560ก.ย. 2561

300,000

ช่วงที่ 1= 8 มิ.ย.
61ช่วงที่ 2= 31
ก.ค. 61

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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Behavioral Science Research Institute (BSRI)
ผลงาน

เจ้าของผลงาน

จํานวนเงินสนับสนุน (บาท) ระยะเวลา
ภายใน
ภายนอก
การวิจัยผสานวิธีเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการสื่อสารและ ผศ.ดร.ฐาศุกร์
150,000 มิถุนายน 2561การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
จันประเสริฐ
(ทุนบัณฑิต พฤษาภาคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ทุนบัณฑิตวิทยาลัย มศว)
วิทยาลัย
2562
มศว)
โครงการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันทดสอบทาง รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
1,800,000 26 กรกฎาคมการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ
สทศ
24 ธันวาคม
พ.ศ. 2558-2560
2561
รวมทั้งสิ้น
235,000 14,107,500

กราฟแสดงผลงานวิจัยและงบประมาณที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

ภาพประกอบ 6 กราฟแสดงการงานวิจัยที่ได้รบั ทุนสนับสนุน
ในปีงบประมาณ 2561 มีจํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกจํานวน 25 เรื่อง
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีคณาจารย์ ทั้งสิ้น 18 คน ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและร่วมทําวิจัย จํานวน 18
คน คิดเป็นร้อยละ 100

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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งานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ 2561 มีงานวิจัยทีด่ ําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จํานวน 13 เรือ่ ง
ลําดับ
ผลงาน
1 หน่วยวิจัยด้านชีวจิตสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
(ผู้ร่วมหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ผศ.นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ผศ.อรัญ วานิชกร ผศ.สิธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน)
2 ปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยสภาพแวดล้อมและการสนับสนุนทางสังคมในสื่อ
ออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวของบิดา
มารดาที่มีบุตรวัยอนุบาล
3 ประสิทธิผลของการฝีกอบรมทางจิตพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่คดโกงในกลุ่ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
4 ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการ
ทํางานเชิงนวัตกรรม
5 การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
6 แนวทางยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
7 รูปแบบพฤติกรรมความชอบ และวัฒนธรรมที่แตกต่างของรุ่นอายุที่อยู่
ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุขในเขตกรุงเทพมหานคร
8
9
10
11

12
13

โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์ (Experience Accumulation Framework: EAF)
สังเคราะห์และพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพคนไทย
(Thailand Health Literacy Scales) (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาฃ
ชุมชน พ.ศ. 2555-2559
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ ตําบลโพสะ อําเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
(เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่าย Young
Samarth Farmer ของเกษตรกรเมล่อน ตําบลโพสะ จังหวัดอ่างทอง
สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เจ้าของผลงาน
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ผศ.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

แหล่งทุน
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2560

อ.ดร.พิชญาณี พูนพล

เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2559

ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

งบประมาณแผ่นดิน
2560

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา

เงินรายได้สถาบันฯ
2559
สํานักงานเลขาธิการ
การศึกษา
สํานักงานเลขาธิการ
การศึกษา
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้
ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์เปอเรชั่น
จํากัด
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
สํานักงาน ก.พ.
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

กองสุขศึกษา

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

กรมการพัฒนาชุมชน

ผศ. ดร.กาญจนา
ภัทราวิวัฒน์

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ผศ. ดร.กาญจนา
ภัทราวิวัฒน์
อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2560
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2560

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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การนําเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศของคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ 2561 มีการนําเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ จํานวน 12 เรื่อง
ลําดับ
ผลงาน
เวทีการนําเสนอผลงาน
ผู้นําเสนอผลงาน
1 Behavioral Engagement and Academic
The Impact of Social Support, Confidence in ผศ.ดร.พลเทพ
พูนพล
Performance of International Students in
Using English, Cultural Distance and CrossThailand
cultural Adjustment. (1-3 เมษายน 2561)
อ.ดร.พิชญาณี
2 Digital Citizenship Behavior and Its Determinants International Symposium on Education
พูนพล
among University Students in Thailand
and Psychology. (ISEP 2018)
(1-3 เมษายน 2561)
3 Psychosocial Impact on Public School
ชื่อการจัดการประชุม International Journal of
อ.ดร.สุดารัตน์
Enrollment in Armed Conflict of Southern
Arts and Sciences' (IJAS) conference at
ตันตวิวัทน์
Thailand
Harvard Medical School, 77 Avenue Louis
Pasteur, Boston, Massachusetts, the
United States of America ประเทศ United
States of America. (21-25 พฤษภาคม 2561)
4 Multi-level causal factors and consequences
ชื่อการประชุม 2th International Social
ผศ.ดร.ยุทธนา
influencing innovation process and innovative
Sciences and Humanities Berlin
ไชยจูกุล
work behavior
Conference ณ เมือง Berlin ประเทศ
Germany (17-25 พฤษภาคม 2561)
5 The Effectiveness of psychological training on
ในที่ประชุวิชาการ The Asian Studies 2018
ผศ.ดร.ศรัณย์
promoting prosocial behavioral of secondary
(1-3 มิถุนายน 2561)
พิมพ์ทอง
school students.
6
Evaluation of Probationary Performance of Thai
ชื่อการประชุม XVI Annual International
รศ.ดร.อังศินันท์
Government offices
Conference of the Bulgarian Comparative
อินทรําแหง
Education Society (BCES) Golden Sands,
Varna, Bulgaria, Conference theme:
Education in Modern Society
(11-15 มิถุนายน 2561)
7 Understanding Perceived Patient Safety and
ประชุมวิชาการ 29th International Congress of
รศ.ดร.ดุษฎี
Development an Instrument Patient Safety
Applied Psychology (ICAP 2018)
โยเหลา
Attitude for Medical Doctors, Nurses, and
(26 มิถุนายน 2561)
Patients in Thailand.
8 The Impacts of Sufficiency Economy Philosophy 2018 ICBTS: International Multidiscipline
ผศ.ดร.พลเทพ
and Thailand 4.0 on Cross-cultural Adjustment
Research Conference Zurich, Switzerland
พูนพล
of Expatriates in Thailand.
20-22 June 2018
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

23

Annual Report 2018

Behavioral Science Research Institute (BSRI)

ลําดับ
ผลงาน
เวทีการนําเสนอผลงาน
ผู้นําเสนอผลงาน
9 Factor Influencing Social Entrepreneurial
2018 ICBTS: International Multidiscipline
อ.ดร.พิชญาณี
Attitude and Participative Behavior in Social
Research Conference Zurich, Switzerland
พูนพล
Enterprise of Teenagers in Thailand.
20-22 June 2018
10 The Role of Community Leaders and the process ประชุมวิชาการ 29th International Congress
ผศ.ดร.ฐาศุกร์
of Local Culture Conservation for Enhancing the
of Applied Psychology (ICAP 2018)
จันประเสริฐ
Cultural Strength in Thai Phuan Community: A
(24-30 มิถุนายน 2561)
Case Study in Thailand.
11 Development of Quality of life Guidelines for
International Journal of Arts & Science
ผศ.ดร.กาญจนา
the Elderly in Thailand: A Community-Bases
(IJAS) International Conference for Sciences
ภัทราวิวัฒน์
Approach
and Humanities. เมือง Florence ประเทศ Italy.
(24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561)
12 The Impact of Psychological Characteristics and the 40th International Academic Conference รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
Environment on work-Family Conflict
ณ เมือง Stockholm ประเทศ Sweden

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติและระดับชาติ ปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ 2560 มีผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 6 บทความ รายละเอียดดังต่อไป
ลําดับ
ผลงาน
1 Causal Model of Work Behaviors in the
Narcotics Control Board, Thailand

2

3

4

5

The development model of the
performance management system being
implemented in government agencies
The Indigenous Youth Engagement in
Environmental Sustainability: Native
Americans in Coconino County
จิตวิทยาเชิงบวก: แนวคิด การพัฒนา และความท้า
ทายในอนาคต Positive Psychology: Concept,
Development and Challenges for the Future
แบรนด์บคุ คลและแบรนด์มหาวิทยาลัย: กรณีศึกษา
การสร้างแบรนด์บุคคลผ่านเฟซบุก๊ ของอาจารย์
มหาวิทยาลัย

แหล่งตีพิมพ์
International Journal of
Behavioral Science. Vol. 12,
Issue 2 (2017): IJBS (January)

เจ้าของผลงาน
Assoc. Prof. Dr. Ungsinun
Intarakamhang Asst. Prof. Dr.
Wichuda Kijthorntham
Asst. Prof. Dr. Narisara Peungposop
International Journal of Public
Assoc. Prof. Dr. Ungsinun
Sector Performance Management. Intarakamhang and Asst. Prof.
Vol.4 No.2, 2018
Dr. Wichuda Kijtorntham.
International Journal of Behavioral Sudarat Tuntivivat, Siti Fatimah
Science. Vol. 13,
Jafar, Cynthia Seelhammer,
Issue 2 (2018): IJBS
Jeffery Carlson
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Sudarat Tuntivivat
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560 Vol.
23 No.2 August 2017

อ.ดร.พิชญาณี ภู่ตระกูล
ผศ.ดร.ประทีป จินงี่
คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ลําดับ
ผลงาน
แหล่งตีพิมพ์
6 บทบาทของจิตวิญญาณในการทํางานในการส่งเสริม
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560 Vol.
23 No.2 August 2017
7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรม
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
ศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560 Vol.
23 No.2 August 2017
8 สถานภาพ ช่องว่างความรู้ และทิศทางของบทความ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
วิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์: การสังเคราะห์บทความ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560 Vol.
วิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์
23 No.2 August 2017
9 อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และบรรทัดฐานทาง
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
สังคมวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ด ีและสุข
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561
ภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Vol. 24 No.1 January 2018)
ของครอบครัวในชุมชนกึ่งเมือง: การวิจัยผสานวิธี
10 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการ วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนคริ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561
(ผู้ร่วมวิจัย ผศ.ดร.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
นทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็น
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม อรัญ วานิชกร สิทธิพงศ์ วัฒนา
นักวิจัยพี่เลี้ยง
นนท์สกุล พิชชาดา สุทธิแป้น อัจศรา ประเสริฐสิน)
11

Behavioral Sciences in Thailand: An
Organizational Case Study for Knowledge
Management

NIDA, Case Research Journal
Vol. 9 Number 2
(July-December 2017)

เจ้าของผลงาน
รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

รส.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ผศ.ดร.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
อ.ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช
Asst. Prof. Dr. Kanu Priya Mohan

กราฟแสดงผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561

ภาพประกอบ 7 กราฟแสดงผลงานด้านการวิจยั ในปีงบประมาณ 2561
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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กิจกรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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1. โครงการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านครอบครัว ชุมชน องค์กร
จัดกิจกรรมการยรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์วารสารนานาชาติ" โดย ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ และ
Prof. Dr. Karl Peltzer ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว มี
หัวข้อดังต่อไปนี้ จุดเริ่มต้นของการเผยแพร่บทความวิจัยระดับนานาชาติ กระบวนการพัฒนาคุณภาพบทความวิจัย การเลือก
วารสารนานาชาติเพื่อการเผยแพร่ การอ้างอิงและทบทวนวรรณกรรม และการตรวจพิจารณาต้นฉบับบทความวิจัย และ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพบทความวิจัย

ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัด มีจํานวนผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ด้านครอบครัว ชุมชน องค์กรใน
ระดับอาเซียนหรือระดับสากล ได้แก่ มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ จํานวน 4 เรื่อง และมี
คณาจารย์นําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ จํานวน 10 เรื่อง (10 คน)
2. โครงการฝึกอบรมและศูนย์พี่เลี้ยงการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง
จัดสัมมนาในหัวข้อ “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ หลักการเขียน แนวคิด และ
เทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้องเกณฑ์การพิจารณาในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ตลอดจนได้เข้าใจถึง
ปัญหา และจุดอ่อนของข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ได้รับทุน ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัด มีอาจารย์ที่ได้รับทุนภายนอก ทุนต่างประเทศ และทุน คปก. จํานวน 3 คน
ได้แก่
1. รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง และยุวดี จันทะศิริ ได้รับทุนโครงการวิจัยเรื่อง Talent management and
retention in family business by using a practices- based case study: A case study of seafood processing
industry, the south of Thailand. โครงการ คปก. (1 ก.พ 60-31 ก.ค. 61) 1,376,000 บาท
2. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ ได้รับทุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทําโครงการ "การเรียนรู้แบบมี
ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของเยาวชนพื้ น เมื อ งในประเทศไทย พม่ า และลาว" Participatory Environmental
Education for Indigenous Youths in Thailand Myanmar and Laos. Funded by US Department of State
476,9000 บาท
3. ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง ได้รับการจัดสรรทุนกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่น 21 (อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์) ประจําปี 2562 สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีการดําเนินการจัดทําเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ ช่องทางการเข้าใช้งานระบบ
ค้นหาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ http://bsri.swu.ac.th

ผลการดํ า เนิ น งานบรรลุ ต ามตั วชี้ วั ด มี ชุ ด เครื่ อ งมื อวั ดเป็ น ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ และมี ฐ านเครื่ องมื อ ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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4. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยในระดับสากล
ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัด มีจํานวนทุนวิจัยที่ได้แหล่งทุนต่างประเทศ และภายนอก 1 ทุน คือ อาจารย์
ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ ได้รับทุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทําโครงการ "การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มของเยาวชนพื้ น เมื อ งในประเทศไทย พม่ า และลาว" Participatory Environmental Education for
Indigenous Youths in Thailand Myanmar and Laos. Funded by US Department of State.
กิ จกรรมแลกเปลี่ ยนอาจารย์ หรือบุ คลากรระยะสั้ นกั บมหาวิ ทยาลั ยในต่ างประเทศ ในปี ง บประมาณ 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. อังศินันท์ อินทรกําแหง ไปปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับ Prof. Ann Macaskill, Professor of Health
Psychology, Head of Research Ethics ณ Faculty of Development and Society, Sheffield Hallam University
ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 8 มิถุนายน 2561
5. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ (วันครบรอบ 63 ปี สถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์)
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันครบรอบ 63 ปี สถาปนาสถาบันฯ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
จัดกิจกรรมพิธีสงฆ์: มีคณาจารย์ บุคลากรที่เกษียนอายุราชการ และปัจจุบัน ศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และมอบของที่ละลึก
แสดงความยินดี
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พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้านักวิจัย..บูรณาการสู่นวัตกรรม”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคํา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation)
ห้อง 1 ด้านสุขภาพ วิทยากรโดย 1) ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 2) อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ 3) อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
ห้อง 2 ด้านบริหาร-การจัดการ วิทยากรโดย 1) ผศ.ดร.ศรันย์ พิมพ์ทอง 2) ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล 3) อ.ดร.พิชญาณี พูนพล
ห้อง 3 ด้านการศึกษา วิทยากรโดย 1) ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 2) ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 3) อ.ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวนิช

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม ครั้งที่ 35 เนื่องในวันคล้ายวันาสถาปนา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ ปีที่ 63

กิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันฯ
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กิจกรรมนอกสถาบัน
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจําปี 2561 รุ่น 4 หัวข้อ “การสร้างงานวิจัยเชิง
บู ร ณาการตามนโยบาย Thailand 4.0” วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้ อ งฟอร์ จู น ชั้ น 3โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคี ยว
กรุงเทพฯ ฟอร์จูน โดยมี รศ.ดร.อังฺศินันท์ อินทรกําแหง และ ผศ.ดร.ศรันย์ พิมพ์ทอง เข้าร่วมโครงการ
2. โครงการศูนย์บริการและให้คําปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
ประจํ า ปี ง บประมาณ 2561 เรื่ อง “การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก าร: การวิ เ คราะห์ ข้อมู ล ทางสถิ ติสํ า หรั บ สั ง คมศาสตร์ ด้ ว ย
โปรแกรมสําเร็จรูป” วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 (ภาคทฤษฎี) ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยชั้น 19
อาคารนวั ต กรรมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บั ว ศรี และวั น ที่ 10 กรกฎาคม 2561 (ภาคปฏิ บั ติ ) ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี โดย อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล เป็น
วิทยากรในการบรรยาย
3. โครงการประชุมสัมมนาผู้ประสานงานวิจัย แนวทางการบริหารจัดการด้านงานวิจัย วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม
การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร เข้าร่วมโครงการ
4. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จัดให้มีการนําเสนอความก้าวหน้าผลการดําเนินงานการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิจัย และหน่วยวิจัย โดยมีผู้แทนเข้าร่วมนําเสนอ จํานวน 8 หน่วย ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศ. ดร.สาโรช บัวศรี โดยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีคณาจารย์เข้า
ร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สถ ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และ อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2561 รุ่น 3 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย (สําหรับสายปฏิบัติการ) ภาคทฤษฎี วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดย รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง เป็นวิทยากรให้
ความรู้ด้านการนําเสนอผลงานวิจัย และ นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร เป็นผู้ช่วยให้นักวิจัยของสายปฏิบัติการ
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2561 รุ่น 2 หัวข้อ “การเขียน
บทความวิจัยระดับนานาชาติ” วันที่ 31 มกราคม - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย Asst. Prof. Dr. Kanu Priya Mohan เป็นวิทยากร
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2561 รุ่น 1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
และโครงการศูนย์บริการและให้คําปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวข้อ
เรื่อง การสร้างเครื่องมือวิจัย ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี โดย
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง เป็นวิทยากร นางสาววาสนา วงษ์เพชร และนางสาวกรวิกา กัปตพล เข้าร่วมโครงการ
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8. Research Expo 2018
โดย รศ.ดร.ดุ ษ ฎี โยเหลา ผศ.ดร.นริ ส รา พึ่ ง โพธิ์ ส ภ และ ผศ.ดร.ฐาศุ ก ร์ จั น ประเสริ ฐ เข้ า ร่ ว มในงาน
Research Expo 2018 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นําเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาไปให้ความรู้และเผยแพร่ในงาน
มหกรรมวิจัยแห่งขาติ

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561

และในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล เป็นวิทยากรบรรยาย

9. โดย รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา ไปร่วมงาน editors พบ Web of Science ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
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วิชาการ
การเรียนการสอน
Learning

Research

innovation

Academic

Wisdom
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วิชาการและการเรียนการสอน
strategy Issues: สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทัง้ ในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน
Mission: ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเข้มข้น
Strategic Objectives:
1. เพื่อสร้างระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนทางพฤติกรรมศาสตร์ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
2. เพื่อยกระดับการเรียนรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มุ่งสูร่ ะดับสากล
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดับสากล
โดยภาระกิจเกีย่ วกับงานวิจัยรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- วท.ม. ภาคนอกเวลาราชการ
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- ปร.ด. เน้นวิจยั (แบบ 1.1 เข้าด้วยวุฒิปริญญาโท)
- ปร.ด. มีวิชาเรียน (แบบ 2.1 เข้าด้วยวุฒิปริญญาโท)
- วท.ม./ปร.ด. มีวิชาเรียน (แบบ 2.2 (โท ควบ เอก) เข้าด้วยวุฒิปริญญาตรี)
3. หลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ (ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์)

จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2560
1. มหาบัณฑิต จํานวน 9 คน

2. ดุษฎีบัณฑิต จํานวน 35 คน

ภาพประกอบ 8 การเปรียบเทียบบัณฑิตที่จบการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557-2560
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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จํานวนนิสติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ประจําปีการศึกษา 2560
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก (แบบมีวิชาเรียน)
ระดับปริญญาเอก (มีวิชาเรียนต่อเนื่อง)
ปริญญาเอก (เน้นวิจัย)
รวม

จํานวน (คน)
45
22
7
34
108

**หมายเหตุ ไม่รวมนิสิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560

ภาพประกอบ 9 จํานวนนิสิตสาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ประจําปีการศึกษา 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
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รายชื่อนิสิตผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต (ปร.ด./วท.ด.)
1. พรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดา: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การวิจัยแบบผสานวิธีเพื่อส่งเสริมการทํางานอาสาสมัครอย่างยั่งยืน
ของวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง. (MIXED METHODS RESEARCH TO PROMOTE SUSTAINED VOLUNTEERISM
AMONG SENIOR VOLUNTEERS AT THE BRAIN BANK.)
2. ภาณุ พ งศ์ อุ ทั ย วั ฒ น์ : ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เรื่ อ ง A CROSS-CULTURAL STUDY OF UNIVERSITY CITIZENSHIP
BEHAVIOR: DEVELOPING THE CONSTRUCT AND TESTING ITS CAUSAL MODEL
3. ธนยศ สุมาลย์โรจน์: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมและการรู้คิดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
เรียนและความพึงพอใจในชีวิตของนักศึกษาแพทย์ ณ โรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง. (THE PSYCHOSOCIAL
CAUSAL FACTORS AND COGNITION AFFECTING ACADEMIC AND LIFE SATISFACTION OF MEDICAL
STUDENTS IN A LARGE MEDICAL SCHOOL.)
4. ชวิ ต รา ตั น ติ ม าลา: ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เรื่ อง การสร้ า งอั ตลั ก ษณ์ ข องตลาดนั ด ภายในมหาวิ ทยาลั ย ของรั ฐ เขต
กรุงเทพมหานคร (IDENTITY CONSTRUCTION OF FLEA MARKETS IN PUBLIC UNIVERSITIES IN BANGKOK.)
5. อรุณี ลิ้มมณี: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและประสิทธิดผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมการดู แ ลอนามั ย การเจริ ญ พั น ธ์ ข องนั ก เรี ย นหญิ ง ที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว (THE CAUSAL
STRUCTURAL RELATIONSHP MODEL AND EFFECTIVENESS OF THE BEHAVIORAL MODIFICATION
PROGRAM ON REPRODUCTIVE HEALTH OF FEMALE STUDENTS WITH MOBILITY IMPAIRMENT.)
6. ชนัดดา เพ็ชรประยูร: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุของพฤติกรรมการเสพติด
สมาร์ทโฟน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร (A STUDY OF CAUSAL RELATIONSHIP OF
SMARTPHONE ADDICTION BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE IN BANGKOK METHOPOLIS.)
7. ไพฑูรย์ ฮั่นตระกูล: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลพหุระดับของความยึดมั่นผูกพัน
ในงานที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการสร้ า งนวั ต กรมของพนั ก งานเอสซี จี (A MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION
MODELING OF THE CAUSAL VARIABLES AND THEIR INFLUENCE OF WORK ENGAGEMENT ON
INNOVATIVE WORK BEHAVIOR OF SCG EMPLOYEES.)
8. สุรเดช ประยูรศักดิ์: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็นแฟนฟุตบอลทีมสโมสร
ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกและพฤติกรรมการเป็นแฟนฟุตบอลที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและสุขภาพจิต
(STRUCTURAL CAUSAL RELATIONSHIPS OF ANTECEDENT FACTORS OF BECOMING FOOTBALL FANS
OF THAILAND PREMIER LEAGUE CLUB AND FAN BEHAVIOR INFLUENCING ON SOCIAL WELL- BEING
AND MENTAL HEALTH.)
9. ณัฐณิชา ทองใบ: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ประสบการณ์ภายใต้ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหน้า (LIVE EXPERIENCE AFTER CHANGING BODY IMAGE OF THE PEOPLE WHO ADDICTED
TO COSMETIC.)
10. สุพรรษา หลังประเสริฐ: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยเชิงเหตุที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการปรับตัวในการทํางานของ
พนักงานใหม่ในโรงแรมเขตกรุงเทพมหานคร.
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11. ณัฐมน ตั้งพานทอง: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยระดับบุคลและคุณลักษณะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติ ก รรมการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล (THE INDIVIDUAL AND THESIS ADVISOR CHARACTERISTICS FACTORS AFFECTIVE THESIS
PERFORMANCE OF GRADUATE STUDENTS STUDYING IN INTERNATIONAL CURRICULUM OF MAHIDOL
UNIVERSITY.)
12. สุดา วงศ์สวัสดิ์: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การสร้างและพัฒนารูปแบบการทํางานส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง
ของทีมสุขภาพในชุมชน: การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ (A EMANCIPATORY ACTION RESEARCH ON MODEL
DEVELOPMENT OF MENTAL HEALTH PROMOTION IN AGING POPULATION AT RISK OF COMMUNITY
HEALTH CARE TEAM.)
13. มติ ทาเจริญศักดิ์: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การประยุกต์แนวคิดของการเล่นหมากล้อมเพื่อพัฒนาจิตลักษณะที่ส่งผล
ต่ อ การหลี ก เลี่ ย งพฤติ ก รรมก้ า วร้ า ว: การวิ จั ย ผสานวิ ธี (APPLIED CONCEPT THE GAME OF GO FOR
DEVELOPMENT PSYCHOLOGY TRAITS TO AVOID AGGRESSION BEHAVIOR: MIXED METHOD)
14. วรั ญ ญภั ส สร์ สิ ริ นิ ธิ ย ประภา: ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เรื่ อ ง รู ป แบบการสื่ อ สารเพื่ อ ลดความขั ด แย้ ง ในชี วิ ต คู่ ข อง
ครอบครัวไทย
15. พิทักษ์ โสตถยาคม: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ของครู: มุมมองของครูผู้นําและผู้บริหาร
โรงเรียน (Instructional Factors of Teachers: Instructional Leaders and Principals’ Perspective)
16. วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม บนแอพพลิเคชั่นไลน์ ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
17. เก ประเสริฐสังข์: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะ
อย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน (The Emancipatory Action Research to Create
the Integrated Waste Management Model and Mechanism based on the Participation of School
and Community)
18. หัตถกานต์ มีหิรัญ: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับปัจจัยเชิงเหตุและผลของพลังจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร (A Multilevel Structural Equation
Modeling of Antecedents and Consequences of Psychological Empowerment of Firemen in
Bangkok Metropolis.)
19. วราภรณ์ แสงอรุณ: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนา
พฤติ ก รรมป้ อ งกั น การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องวั ย รุ่ น ตอนต้ น ในจั ง หวั ด ระยอง (A STUDY OF THE
STRUCTURE OF RELATIONSHIP BETWEEN CAUSE AND EFFECT ON BEHAVIORAL DEVELOPMENT IN
PREVENTING DRINKING ALCOHOL AMONG TEENAGERS IN RAYONG PROVINCE.)
20. สมคิด ทุมวงศ์: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธและ
ผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธสําหรับเกษตรกร (THE
CAUSAL STRUCTURAL RELATIONSHIP MODEL OF FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIORS IN
BUDDHIST APPROACH AND EFFECTIVENESS OF THE BEHAVIORAL MODIFICATION PROGRAM FOR
PROMOTING IN FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIORS IN BUDDHIST APPROACH OF FARMERS.)
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21. ปิ ย าพั ท ธ์ อารี ญ าติ : ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เรื่ อ ง การศึ ก ษากระบวนการตั ด สิ น ใจของญาติ แ ละการสื่ อ สารของผู้
ประสานงานเพื่ อ การตั ด สิ น ใจบริ จ าคอวั ย วะของผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าระสมองตาย (A STUDY OF THE DECISION
MAKING PROCESS OF RELATIVES AND COORDINATOR COMMUNICATION FOR DECISION ON ORGAN
DONATION IN BRAIN DEATH PATIENTS' RELATIVES.)
22. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง โมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสอนในศตวรรษที่ 21 สหรั บ นิ สิ ต ครู โ ดยใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณพหุ วิ ธี . (MODEL FOR CHANGING
BEHAVIORS OF INFORMATION TECHNOLOGY USAGE FOR TEACHING IN THE TWENTY-FIRST CENTURY
FOR STUDENT TEACHERS USING MULTIMETHODS APPROACH.)
23. ชาริน สุวรรณวงศ์: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล: การสังเคราะห์งานวิจัยและการวิเคราะห์พหุระดับ (EFFECTS
OF CAUSAL FACTORS ON PREVENTIVE CIGARETTE SMOKING BEHAVIOR OF HIGH-SCHOOL STUDENTS
IN SATUN PROVINCE: RESEARCH SYNTHESIS AND MULTI-LEVEL ANALYSIS.)
24. ปิยะ บูชา: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การวิจัยพหุวิธีด้วยการพัฒนารูปแบบเชิงสาเหตุ และประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ควบคุมตนเองร่ วมกับ อิ ทธิพลทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ทางสื่ ออิ เล็กทรอนิก ส์ของนักศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี (MULTIPLE METHODS; CAUSAL RELATIONSHIP MODEL DEVELOPING AND EFFECTIVENESS
OF SELF- CONTROL PROGRAM IN LEARNING PROGRAM WITH SOCIAL INFLUENCE AFFECTED TO ELEARNING BEHAVIORAL OF UNDERGRADUATE STUDENT.)
25. มราพั น ธ์ ชะยะมั งคะลา: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถทางดนตรี เชิ ง
พฤติ ก รรมศาสตร์ ที่มีต่อ ความสามารถทางดนตรี ข องนั กเรี ยนเปี ยโน:การวิ จั ย ผสานวิ ธี (DEVELOPMENT ON
MUSICAL ABILITY FOR STANDARD OF PIANO STUDENTS.)
26. สราวุฒิ ตรีศรี: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษา การศึกษา
ระยะยาว (CAUSAL FACTOR OF CULTURAL INTELLIGENCE OF STUDENT: LONGITUDINAL STUDY.)
27. สุนันทา สมใจ: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร การ
ยอมรับนวัตกรรมของครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบนําตนเองของครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (THE
CAUSAL FACTORS OF MULTIPLE LEVELS OF EXECUTIVE TECHNOLOGY LEADERSHIP: THE ADOPTION
OF INNOVATIVE TEACHERS WHO ARE LEARNING TO BE SELF- PRIMARY TEACHERS, BANGKOK
METROPOLITAN ADMINISTRATION)
28. รสสุคนธ์ แก้วป้องปก: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยวัฒนธรรมการลง
แรงของชุมชนเป็นฐาน โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์ (PERSON WITH MOBILITY AND
PHYSICAL IMPAIRMENT REHABILITATION BASED ON COMMUNITY GATHERING CULTURE USING
CRITICAL PARTICIPATORY ACTION RESEARCH.)
29. จิราภรณ์ เรืองยิ่ง: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของครูประถมศึกษาที่อยู่ใน
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ : การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง วิ พ ากษ์ (PROBLEM-BASED INSTRUCTIONAL
STRATEGY OF ELEMENTARY TEACHERS WITH IN PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY:
EMANCIPATORY ACTION RESEARCH.)
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30. ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง อิทธิพลของการโค้ชการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่มีต่อ
สมรรถนะของครูผู้สอนและทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (STUDY OF COACHING ON TEACHER COMPETENCY WHOSE USE PROJECT-BASE
LEARNING APPROACH AND STUDENTS' LEARNING AND INNOVATIVE SKILLS N SECONDARY SCHOOL.)
31. ปองกมล สุรัตน์: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเยาวชนไทยเจ
เนอเรชั่น Z (CYBER BULLYING IN SOCIO-CULTURAL DIMENSIONS: A CASE STUDY OF GENERATION Z THAI
YOUTHS.)
32. พิศุทธิภา เมธีกุล: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง โปรแกรมพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 (THE DEVELOPMENT OF DIGITAL LITERACY
AND DIGITAL MEDIA UTILIZATION BEHAVIOR FOR INSTRUCTION OF PRESERVICE TEACHER IN 21
CENTURY.)
33. วีรพงษ์ พวงเล็ก: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ต่ อ แบรนด์ ข องพนั ก งานสายวิ ช าการในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (THE
STRUCTURAL EQUATION MODELLING OF INTERNAL BRANDING AFFECTING TO BRAND CITIZENSHIP
BEHAVIORAL OF ACADEMIC STAFF IN HIGHER EDUCATION: MIX METHOD RESEARCH.)
34. หัสพร ทองแดง: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์ ก รกับ พฤติ กรรมการสนั บสนุ นแบรนด์ ของพนั กงานองค์ กรเอกชนที่ รุ กตลาดอาเซี ยน (A CAUSAL
MODEL OF INTERNAL BRANDING AND COMMUNICATION ON BRAND SUPPORTING BEHAVIOURS OF
PRIVATE ORGANIZATION EMPLOYEES INTO ASIAN MARKET.)
35. อารยา เชี ย งของ: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ผลการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพด้วยการจั ดการเรียนรู้ เพื่ อการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลของผู้ป่วยเบาหวาน (THE EFFECTIVENESS OF DEVELOP
HEALTH LITERACY THOUGH CONTROLED TRANSFORMATIVE LEARNING DUE TO THE LEVEL OF
GLYCEMIC CONTROL BEHAVIOR AMONG DIABETIC PATIENTS.)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบันฑิต (วท.ม.)
1. ปณสาส์น ตั้งเจริญ: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สถานการณ์ทาง
สังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิต ระดับปริญญาตรี
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ SOCIAL SITUATIONAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC
FACTORS RELATED TO ACTIVE CITIZEN BEHAVIOR AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS OF
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY.)
2. ณฐพร ศรีสวัสดิ์: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมความฉลาดทางวัฒนธรรม
ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี (PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO CULTURAL INTELLIGENCE
BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE STUDENTS.)
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3. อานนท์ คุ ณ ากรจรั ส พงศ์ : ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เรื่ อ ง ปั จ จั ย ทางจิ ต และสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม
พฤติ ก รรมก้ า วร้ า วในตนเองของเด็ ก และเยาวชนในศู น ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ ก (PSYCHOLOGICAL AND
SOCIAL FACTORS RELATED TO AGGRESSIVE BEHAVIOR CONTROL OF YOUTH IN
REFORMATORY SCHOOL IN CENTER REGION.)
4. นภัทร เสนพงศ์: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจและพฤติกรรมการทํางานบริการ
วิชาการแก่สังคมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิ โ รฒ. (INSPIRATIONAL PROCESS AND WORK BEHAVIOR ACADEMIC OUTREACH SERVICES OF
WORKING ACADEMIC OUTREACH SERVICES PERSONAL AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY.)
5. ภาสกร ยุรวรรณ: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ผลของการใช้โปรแกรมการเหนียวนํา เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมซื่อ
สัตยืของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (EFFECT OF PRIMING TECHNIQUE TO
DEVELOP INTEGRITY BEHAVIOR IN 1ST YEAR SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY STUDENTS.)
6. มราพันธ์ ชะยะมังคะลา: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถทางดนตรีเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ที่มตี ่อความสามารถทางดนตรีของนักเรียนเปียโน:การวิจยั ผสานวิธี. (DEVELOPMENT
ON MUSICAL ABILITY FOR STANDARD OF PIANO STUDENTS.)
7. ณัฐวิภา วิบูลย์ศรีสัจจะ: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง รูปแบบและกระบวนการให้ความช่วยเหลือสัตว์: กรณีศึกษา
การให้ความช่วยเหลือสัตว์และโพสต์ลงเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือสัตว์บนเฟสบุ๊ค.
8. วชิราวุฒิ หวังสม: ปริญญานิพนธ์ เรื่อง คุณลักษณะความฉลาดและลักษณะทางสัง คมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของผู้ ป่ ว ยเสี่ ย งต่ อ โรคหลอดเลื อ ดสมองตี บ (INTELLIGENT AND SOCIAL
ASPECTS RELATED TO THE HEALTH CARE BEHAVIORAL PATIENT AT RISK OF ISCHEMIC
STROKE.)
9. พั ส วี ภ รณ์ อั ค รกิ ต ติ พ งศ์ : ปริ ญ ญานิพ นธ์ เรื่ อ ง ปั จ จั ย ทางจิตลั ก ษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ใ นนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลาย กรุ ง เทพมหานคร
( PSYCHOLOGICAL AND SITUATIONAL PREDICTORS OF SMOKING PROTECTIVE BEHAVIOR
AMONG SENIOR ELEMENTARY SCHOOL, BANGKOK.)
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บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติของนิสิต ปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ 2561 มีผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 49 บทความ รายละเอียดดังต่อไป
ลําดับ
ชื่อนิสิต
1 พรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดา
ผศ.ดร. อัจศรา ประเสริฐสิน
ผศ.ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
2 Panupong U-thaiwat
Dr. Numchai Supparerkchaisakul
Assoc. Prof. Dr. Kanu Priya Mohan
and Ken Fansler
3 ธนยศ สุมาลย์โรจน์
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
รศ.ดร. เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา
4 ชวิตรา ตันติมาลา
Assoc. Prof. Dr. Kanu Priya Mohan
รศ.ดร.จารุวรรณ ขําเพชร

5

6

7

8

9

อรุณี ลิ้มมณี
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
ชนัดดา เพ็ชรประยูร
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
ไพฑูรย์ ฮั่นตระกูล
ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า
สุรเดช ประยูรศักดิ์
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
ณัฐณิชา ทองใบ
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
กัญญ์ฐิตา ศรีภา

ผลงาน/แหล่งตีพิมพ์
แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาแรงจูงใจอาสาเพื่อการส่งเสริมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560
Developing University Citizenship Behavior’s measurement: Thai and
U.S. Academic Contexts.
International Journal of Behavioral Science. Vol. 12, Issue 2 (2017): IJBS
ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561
-อัตลักษณ์ของตลาดนัดวันศุกร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Identity of Chulalongkorn
University Weekly Friday Market) วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 (2561): 101-126
- อัตลักษณ์ที่ลื่นไหลของตลาดนัดนานาชาติมหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ (THE
DYNAMIC OF IDENTITIES IN THE SRINAKHARINWIROTUNIVERSITY
INTERNATIONAL FLEA MARKET) Vol 17 No 2 (2559): วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ : ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (34) มกราคม - มิถุนายน 2559
ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ ของ
นักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561
การติดสมาร์ทโฟนของนักศึกษา : การพัฒนาแบบวัดในบริบทนักศึกษาปริญญาตรี
ในกรุงเทพมหานคร (Smartphone Addiction of Students: A Scale Development
in the Context of Undergraduate Students in Bangkok)
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลพหุระดับของความยึดมั่นผูกพันในงาน ที่มีต่อ
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มซิเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็นแฟนฟุตบอลทีมสโมสรฟุตบอลไทยแลนด์
พรีเมียร์ลีก และพฤติกรรมการเป็นแฟนฟุตบอลทีส่ ่งผลต่อสุขภาวะทางสังคมและ
สุขภาพจิต. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561
ประสบการณ์ภายใต้ภาพลักษณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไปของผู้เสพติดศัลยกรรมความงามใบหน้า :
การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา
วารสารสุขศึกษา ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เลขหน้า 53-68 ปีพ.ศ. 2560
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ลําดับ
ชื่อนิสิต
10 สุพรรษา หลังประเสริฐ
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
11 ณัฐมน ตั้งพานทอง
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
12

13

14

15

16

17

18

19

20

สุดา วงศ์สวัสดิ์
ผศ.ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
มติ ทาเจริญศักดิ์
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
วรัญญภัสสร์ สิรินิธิยประภา
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
พิทักษ์ โสตถยาคม
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
ผศ.ดร.ประทีป จินงี่
เก ประเสริฐสังข์
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
สมไทย วงษ์เจริญ
หัตถกานต์ มีหิรัญ
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
วราภรณ์ แสงอรุณ
ผศ.ดร.ประทีป จินงี่
รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
สมคิด ทุมวงศ์
ผศ.ดร.ประทีป จินงี่
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

Behavioral Science Research Institute (BSRI)
ผลงาน/แหล่งตีพิมพ์
การพัฒนาแบบวัดการปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานโรงแรม (A Scale
Development of Adaptive Performance of Hotel Staff.)
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
การสร้างและพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา วารสารสุโขทัยธธรมาธิราช มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2561) อยู่ในระหว่างการพิจารณา
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทํางานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสีย่ ง ของทีมสุขภาพใน
ชุมชน: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561
การถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์หกไกกก.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561
การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในชีวิตคู่ของคู่สมรส เจนเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560
ปัจจัยเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ของครู: มุมมองของครูผู้นําและผู้บริหารโรงเรียน
(Instructional Factors of Teachers: Instructional Leaders and Principals’
Perspective) Vol 11 No 1 (2561): ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปะ (มกราคม - เมษายน 2561)
การศึกษาความหมายและองค์ประกอบ ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
บนแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560
การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะ อย่างครบ
วงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2561
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลพหุระดับของพลังจูงใจในการทํางาน ของ
บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2561
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกัน การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ในจังหวัดระยอง.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2561
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2561
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ลําดับ
ชื่อนิสิต
21 ปิยาพัทธ์ อารีญาติ
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
22 ชาริน สุวรรณวงศ์
ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

Behavioral Science Research Institute (BSRI)
ผลงาน/แหล่งตีพิมพ์
กระบวนการและสาเหตุของการตัดสินใจบริจาคและไม่บริจาคอวัยวะ.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2561
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น: การสังเคราะห์งานวิจัย ด้วย
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางจิตสังคมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเรียน ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561

23

ปิยะ บูชา
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
จินตนา ตันสุวรรณนนท์

24

มราพันธ์ ชะยะมังคะลา
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
สราวุฒิ ตรีศร
Assoc. Prof. Dr. Kanu Priya Mohan
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

องค์ประกอบของความสามารถทางดนตรี: กรณีศึกษานักเรียนแข่งเปียโน
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2561
ความฉลาดทางวัฒนธรรมทางของนิสิตในมหาวิทยาลัยไทย
Cultural Intelligence of Undergraduate Students in a Thai University
Veridian E-Journal Silpakorn University. Vol 11 No 1 (2561): ฉบับ
ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (มกราคม – เมษายน 2561)

26

สุนันทา สมใจ
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

การบริหารสถานศึกษาด้วยภาวะผู้นําทางเทคโนโลยี
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561

27

รสสุคนธ์ แก้วป้องปก
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
ทวี เชื้อสุวรรณทว
จิราภรณ์ เรืองยิ่ง
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
รศ.ดร.วินัย ดําสุวรรณ

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนโดยใช้ทุนทางสังคม: บทบาทพยาบาล
วารสารกองการพยาบาล ปีที่ 45 ฉบบัที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

25

28

สถานการณ์การจัดการเรียนรู้ของครูในการเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียน ใน
โรงเรียนบริบทวัฒนธรรมมุสลิม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
Vol 4 No 2 (2017): พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

29

ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์
ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติจินดา
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

อิทธิพลของโปรแกรมการโค้ชการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่มีต่อ
สมรรถนะของครูผู้สอน(Influence of Project-Based Learning Coaching
Program on Teacher Competency.)
Veridian E-Journal Silpakorn University. Vol 11 No 2 (2561): ฉบับ
ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

30

ปองกมล สุรัตน์
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

สาเหตุและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์:กรณีศึกษาเยาวชนไทย
ผู้ถูกรังแก (CAUSES AND EFFECTS RELATED WITH CYBER BULLYING:A CASE
STUDY OF CYBERVICTIM THAI YOUTHS)
วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561
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ลําดับ
ชื่อนิสิต
31 พิศุทธิภา เมธีกุล
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

32

33

วีรพงษ์ พวงเล็ก
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
อารยา เชียงของ
ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

34

ปณสาส์น ตั้งเจริญ
ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

35

นภัทร เสนพงศ์
ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
พิชญาณี พูนพล
มราพันธ์ ชะยะมังคะลา
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
ชนิดา ตังเดชะหิรัญ
ภาสกร ยุรวรรณ
ผศ.ดร.ประทีป จินงี่

36

37
38

ณัฐวิภา วิบูลย์ศรีสัจจะ
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

39

วชิราวุฒิ หวังสม
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

40

พัสวีภรณ์ อัครกิตติพงศ์
ผศ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง

Behavioral Science Research Institute (BSRI)
ผลงาน/แหล่งตีพิมพ์
การประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและพฤติกรรม
การใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู (Need
Assessment for Developing Digital Literacy and Digital Media Utilization
Behavior for Instruction of Student Teachers)
Dhonburi Rajabhat University Journal Volume 10, Issue 2, July December 2016
วิธีการสร้างแบรนด์และผลของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561
ความรอบรู้ทางสุขภาพในผู้ปว่ ยเบาหวานวัยผู้ใหญ่: ประสบการณ์ของการเป็นผู้ป่วย
โรคเบาหวานและมุมมองที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ทางสุขภาพ*Health Literacy in
Diabetic Adult: Experience of Diabetic Patient and Perspective on Health
Literacy. วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561
กระบวนการสร้างเเรงบันดาลใจในการทํางานบริการวิชาการเเก่สังคม ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2561
องค์ประกอบของความสามารถทางดนตรี: กรณีศึกษานักเรียนแข่งเปียโน
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2561
ผลจากโปรแกรมการเหนี่ยวนําด้วยภาพเหมารวม เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2561
รูปแบบและกระบวนการให้ความช่วยเหลือสัตว์: กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือสัตว์
ผ่านสื่อออนไลน์.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2561
ลักษณะทางสังคมและคุณลักษณะความฉลาดกับการทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผู้ป่วยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบ Journal of Medicine and Health
Sciences.J Med Health Sci Vol. 25 No.2 August 201
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ของนักเรียน
ประถมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
Veridian E-Journal Silpakorn University. Vol 11 No 2 (2561): ฉบับ
ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ลําดับ
ชื่อนิสิต
*41 นิปาตีเมาะ หะยีหามะ
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร
*42 ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิ
อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
*43 นัชชิมา บาเกาะ
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
พัชรี ดวงจันทร์
*44 สมสุข นิธิอุทัย
ผศ.ดร.ประทีป จินงี่
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
*45 พสิษฐ์ เงางาม
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
*46 Panupong U-thaiwat
Dr. Numchai Supparerkchaisakul
Assoc. Prof. Dr. Kanu Priya Mohan
and Ken Fansler
*47 Kasasorn Nuchprasop
Assoc. Prof. Dr. Ungsinun
Intarakamhang
*48 Pitchada Sutipan
Ungsinun Intarakamhang
WirinKittipichai
Ann Macaskill
*49 Chanadda Poohongthong
Dr. Numchai Supparerkchaisakul

Behavioral Science Research Institute (BSRI)
ผลงาน/แหล่งตีพิมพ์
การสร้างแบบวัดเอกลักษณ์พลเมืองอาเซียน ของนิสติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560
ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
การมองเชิงบวกทางวิชาการของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
ชายแดนใต้.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561
การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวที่ทําให้ครอบครัวเข้มแข็ง ของครูสตรี
มุสลิมสมรสในพื้นที่บริบทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผูส้ ูงอายุ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560
การศึกษาประสบการณ์การเจ็บป่วย ด้วยโรคตุ่มน้ําพองใสของผู้ป่วยโรคตุ่มน้ําพองใส
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560
Developing University Citizenship Behavior’s measurement: Thai and
U.S. Academic Contexts.
International Journal of Behavioral Science. Vol. 12, Issue 2 (2017): IJBS
A Causal Relationship Model of Students’ Participatory Behavior towards
University Social Responsibility.
International Journal of Behavioral Science. Vol 13 No 1 (2018): IJBS
Effects of Self-Management Program on Healthy Lifestyle Behaviors among
Elderly with Hypertension.
International Journal of Behavioral Science. Vol 13 No 2 (2018): IJBS

Designing Learner-centered Instruction Practices Based on Transformative
Learning through Critical Participatory Action Research.
International Journal of Behavioral Science. Vol. 12, Issue 2 (2017): IJBS
*หมายเหตุ ผลงานของนิสิตที่ไม่ใช่รอบจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560
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กิจกรรมนิสิต
วิชาการและการเรียนการสอน

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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1. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติแบบ Joint Degree ที่สอดคล้องกับความต้องการของอาเซียน
กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรนานาชาติแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของอาเซียน
กิจกรรม1: การจัดการสิ่งแวดล้อมของเยาวชนชาติพันธุ์ประเทศลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2561

กิจกรรม 2: โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกําพร้า ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม 3: โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า วันที่ 30 มิถุนายน 2561

กิจกรรม 4: วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561

2. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ และวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 1/2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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3. กิจกรรมปลูกฝังและพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว
จัดกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2561 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท นครนายก
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนิสิต วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2-3
คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 34 คน คะแนนประเมินผลการจัดกิจกรรมในภาพรวมมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก มีข้อเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมคือ
1. ขอขอบคุณคณาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และบุคลากรของครอบครัว BSRI มาก สนุกสนาน สําราญใจ แน่นด้วยความรู้
ทักษะ และเจตคติที่ดีเพิ่มขึ้นมาก ๆ เปี่ยมด้วยความรักของคณาจารย์ที่มีต่อศิษย์มาก
2. เป็นกิจกรรมที่ดีควรจัดทุกเทอมรวมกันทุกชั้นปีแบบนี้ ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมนี้ อยากให้จัดช่วงกลางเทอม 1 ควร
จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีและเพิ่มระยะเวลาในการจัด อยากให้มีกิจกรรมที่ไม่วิชาการบ้าง เป็นกิจกรรมที่ได้ความรู้ และเป็น
กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันครับ และได้ Idea ในการทําเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของตนเอง และเห็นความตั้งใจของผู้จัด
และคณาจารย์
3. กิจกรรมในห้องแน่นมาก น่าจะมีช่วง Relax ได้ทํากิจกรรมริมน้ํากันบ้า ยังไม่ค่อยเข้าใจการทํา CSR เป็นอัตลักษณ์
หรือไม่ เวลาแลกเปลี่ยนระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องน้อยไปควรมีเวลานี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อยากเพิ่มกิจกรรมนันทนาการในภาค
ค่ํา ควรจัดอาคารอิสลามให้มีความชัดเจนมากขึ้น

4. A special workshop was organized at the BSRI on the 13 March, 2018 for the PhD students. Title:
Writing Research Articles for Publishing in International Journals The workshop facilitator was Asst. Prof.
Dr. Kanu Priya Participants were Doctoral degree students (PhD by course work, PhD By research)
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5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 23 ธันวาคม 2560
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

6. กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
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7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาเอก
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่เสาร์ที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ หอสมุดกลาง และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลลัพธ์ด้านวิชาการ: นิสิตมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการทั้งองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และวิธีวิทยาการ
วิจัยจากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
สําหรับผลลัพธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้น จะทําให้นิสิตเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานวิจัยและมีเจตคติที่ดีต่อการทําวิจัยอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

8. กิจกรรมส่งเสริมการทําปริญญานิพนธ์ ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการทําปริญญานิพนธ์ ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561
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งานบริการวิชาการ
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ประเด็นที่ 3 (Strategy Issues): องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สงั คมกับการเรียน
การสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
พันธกิจ (Mission): ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
Strategic Objectives:
1. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การบริการวิชาการที่ผสมผสานระหว่างความรู้ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ การวิจยั การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยงทีเ่ ป็นปัญหาระดับชาติ
3. เผยแพร่องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัญหาระดับชาติ
4. คณาจารย์บุคลากร และนิสิตมีจิตสํานึกและความเข้าใจในเรือ่ งวัฒนธรรมและศิลปะ

กิจกรรมบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่บริการของ มศว
1. โครงการพัฒนานักวิจัยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม: การถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเป็นนักวิจัยชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านพี่เลี้ยงและนักวิจัยชุมชน
พื้นที่ให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ ตําบลเกาะหวาย และตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก รวมทั้ง
ชุมชนใกล้เคียง โดยมีกลุ่มผู้รับบริการ ประกอบด้วย เครือข่ายชุมชน ผู้นําชุมชน และสมาชิกในชุมชน
ผลการดําเนินการ: ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักวิจัยชุมชน จํานวน 50 คน และเครือข่ายชุมชน ผู้นําชุมชน และ
สมาชิกในชุมชน ในพื้นที่ตําบลเกาะหวาย ตําบลหนองแสง จังหวัดนครนายก และพื้นที่ใกล้เคียง จํานวน 400 คน รวมทั้งสิ้น 450 คน
ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม ได้แก่
1) เกิดนักวิจัยชุมชนที่มีศักยภาพ สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ของตนเองได้ อันเป็น
การสร้างทุนมนุษย์ให้แก่ชุมชน จังหวัด และสังคม
2) เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานักวิจัยชุมชน อันเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนหรือขยายการพัฒนาไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป
3) เกิดความยั่งยืน จากการใช้กระบวนการวิจัยในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของชุมชน ทําให้ชุมชนเรียนรู้ที่จะเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา จนกระทั่งไปสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาด้วยชุมชนเอง ลดการพึ่งพา พึ่งพิงจากภายนอก
4) เกิดเครือข่ายในชุมชน ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น เช่น ชุมชนกับเทศบาล อบต. และจังหวัด ชุมชนกับ
หน่วยงานภาควิชาการ เป็นต้น และเกิดเครือข่ายระหว่างชุมชนกับชุมชน
5) เกิดการบูรณาการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น เกิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
เกิดธนาคารขยะประชารัฐ เกิดการจัดการขยะระดับครัวเรือน เกิดการคัดแยกขยะเพื่อก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการเผยแพร่สู่ ชุมชนและสังคม เกิดการส่งต่อองค์ความรู้ใน 2 มิติ ผ่านตัวแทนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะการเป็นนักวิจัยชุมชนจากนักวิจัยชุมชนรุ่นพี่สู่นักวิจัย ชุมชนรุ่นน้อง มีสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ซึ่งเป็นภาควิชาการช่วยเติมเต็มในส่วนของความรู้ที่นักวิจัยชุมชนต้องการ และการถ่ายทอดองค์ความรู้การแก้ปัญหาหรือพัฒนา
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ชุมชนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง นักวิจัยชุมชนจะลงมือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง เพื่อให้นักวิจัยชุมชน
รุ่นน้อง และสมาชิกในชุมชนได้เห็นเป็นแนวทาง รวมทั้งมีการเปิดเวทีการเผยแพร่สู่สาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย
ชุมชนได้นําเสนอ ผลงานวิจัยของตนเองต่อสาธารณะที่มีทั้งนักวิชาการ ผู้แทนจากส่วนราชการในจังหวัด และภาคเอกชน
ร่วมรับฟังและให้มุมมองต่อการทํางานวิจัยของนักวิจัยชุมชน
ผลการบูรณาการทางวิชาการกับพันธกิจอื่น
การบูรณการ
ด้านการวิจัย

ด้านการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัด
มี ก ารนํ า งานวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรม
ศาสตร์ ที่ ศึ ก ษาในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม การพั ฒ นาเจตคติ
การปรั บ พฤติ ก รรมมาบู ร ณาการในงาน
บริการวิชาการ
จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาร้อยละ 80
เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการ

ผลการบูรณาการ
มีการนําส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยของปริญญานิพนธ์ของนิสิตในระดับ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ คือ การวิจัยปฏิบัติการเชิง
วิพากษ์ เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐาน
การมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนมาใช้เป็นพื้นฐาน และแนวทางสําหรับ
การดําเนินโครงการ
นิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต นําความรู้ที่ได้จากการเรียนในหัวข้อ
หลักการและเทคนิคการเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการลงพื้นที่
ในช่วงของการสํารวจปัญหาความต้องการของชุมชนในการจัดการปัญหา
ขยะ และนําความรู้ที่ได้จากการเรียนสู่การจัดกิจกรรมในชุมชน

การบูรณการ
หน่วยงานภายใน

ผลการบูรณาการ
1. มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. มีวิทยากรจากมูลนิธิกระจกเงา
3. มีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะหวาย ตําบลหนองแสง เทศบาลตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
4. มีการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตําบล บ้านหนองหัวลิงใน ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
หน่วยงานภายนอก 1. มีนิสิตทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. มีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ อาทิ นักวิชาการศึกษาของศูนย์ วิทยาศาสตรศึกษา อาจารย์
ประจําคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอาจารย์ ประจําจากบัณฑิตวิทยาลัย
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2. โครงการฝึกอบรมเยาวชนผู้ประกอบการเพื่อสังคม
หัวหน้าโครงการ: อาจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมเยาวชนผู้ประกอบการเพื่อสังคม
2) ดําเนินการจัดการเรียนรู้แก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีตามหลักของกิจการเพื่อสังคม
3) เพื่อให้เยาวชนสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหรือธุรกิจชุมชนของตนต่อไป
พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
1. พื้นที่เป้าหมายของการจัดโครงการ คือ อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
2. กลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนในอําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยได้จัดโครงการที่ “โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา”
ผลการดําเนินการ: โครงการการฝึกอบรมเยาวชนผู้ประกอบการเพื่อสังคม มีการจัดอบรมจํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3-4
กุมภาพันธ์ 2561 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้เข้ารับบริการจํานวนทั้งสิ้น 140 คน ซึ่งผลการดําเนินโครงการ
เป็นไปตามเป้าประสงค์ ดังนี้
1. ได้หลักสูตรการฝึกอบรมเยาวชนผู้ประกอบการเพื่อสังคม ประกอบด้วย 7 บทเรียน ได้แก่ 1) การเรียนรู้ต้นแบบปราชญ์
ชาวบ้านที่ประสบความสําเร็จในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) 3) การวิเคราะห์สังคมและชุมชนเพื่อการพัฒนา 4) การสร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจ 5) นวัตกรรมเพื่อ
ชุมชน 6) กลยุทธ์การตลาดเพื่อชุมชน และ 7) การประกวดแผนเยาวชนผู้ประกอบการเพื่อสังคม โดยทั้ง 7 กิจกรรมนี้ได้รับความ
ร่วมมือจาก ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน ภาคเอกชน และสถานศึกษา เป็นอย่างดี
2. การจัดการฝึกอบรมและจัดการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเจคติที่ดี
ต่อการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนและครูที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก คือ ร้อยละ 97 รวมทั้งมีผลสะท้อนกลับในด้านดี อาทิ
ความต้องการที่จะให้มีโครงการนี้อีกในปีต่อไป และความต้องการที่จะให้โครงการจัดฝึกอบรมแก่โรงเรียนอื่นๆ ในชุมชน เป็นต้น
3. การนําองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ พบว่า ในการประกวดแผนเยาวชนผู้ประกอบการเพื่อสังคม
นักเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของชุมชนได้ โดยได้รับการ
ประเมินจากวิทยากรและครูกลุ่มสาระสังคมในระดับดีถึงดีมาก (คะแนน 78-89) ส่วนการนําองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงนั้นเป็น
แนวทางในการดําเนินโครงการถัดไปที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหรือธุรกิจในชุมชนของตน
ผลการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย
สําหรับโครงการบริการวิชาการนี้ไ ด้มีการบู รณาการกับการวิจัยอย่างชัดเจน โดยได้บูรณาการกับการวิจั ย เรื่ อง
“ปัจจัยเชิงสาเหตุของเจตคติการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน หัวหน้าและสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ครูและนักเรียนในอําเภอบ้านนา รวมทั้งได้ทําวิจัยเชิงปริมาณด้วยการทดสอบ
โมเดลเพื่อค้นหาปัจจัยสําคัญในการสร้างเยาวชนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และมีพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ผลจากการวิจัยได้นํามาสร้างเป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมเยาวชนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
อําเภอบ้านนา นอกจากนี้ โครงการบริการวิชาการยังได้บูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชา วป 532 เจตคติและการทํานาย
พฤติกรรม ซึ่งมีนิสิตในระดับมหาบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ เป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งยัง
สามารถนําประสบการณ์จากการบริการวิชาการไปเป็นกรณีศึกษาในชั้นเรียน และต่อยอดเป็นงานวิจัยของตนเองได้
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1. ผลกระทบด้านสังคม ทําให้เยาวชนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตน ลดปัญหาการมั่วสุมทํา
กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน ซึ่งเป็นการลดปัญหาสังคม
1.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ได้แก่ สถานศึกษา ครอบครัว หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน อันจะนําไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน
1.3 เป็นการปลูกฝังจิตสํานึกรักบ้านเกิด รักชุมชน ลดอัตราการย้ายถิน่ และการกระจุกตัวในเมือง รวมทั้งยังเป็น
การปลูกฝังค่านิยมการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เยาวชนได้ทําประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมให้เกิดกิจการเพื่อสังคมซึ่งสามารถสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจที่คํานึงถึงความสมดุลของ
สภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคม จึงทําให้การประกอบกิจการเป็นไปอย่างยั่งยืน
2.2 ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและการดําเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนของ
เศรษฐกิจชุมชน และสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศ
3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม: ส่งเสริมให้เกิดการรู้คุณค่าของทรัพยากร การรักษาสิ่งแวดล้อม การประกอบ
กิจการที่รักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมในชุมชน

3. โครงการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมบริจาค เสื้อผ้า
สิ่งของเครื่องใช้มือสอง สภาพดี เพื่อจัดกิจกรรม "รักชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง
อ.ปากพลี จ.นครนายก ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561 ณ ชั้น 2 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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4. โครงการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เผยแพร่องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัญหา โดย
ได้แปลงความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์สู่การนํามาใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ พร้อมได้นําเผยแพร่ในรูปแบบคลิปวีดีโอ “ความ
แตกต่ างระหว่ าง Generation ในที่ ทํางาน" สร้ าง 'ปั ญ หา' หรื อ 'โอกาส' ?? และองค์ กรจะสามารถจัดการกั บความ
แตกต่างเหล่านี้ได้อย่างไร คลิปนี้มีคําตอบ #BSRI #สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ #ความแตกต่างระหว่างGeneration #
ที่ทํางาน”

5. งานวันเด็ก มศว 2561 “เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวทันโลก กับไทยแลนด์ 4.0”วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ มศว องครักษ์ วันที่ 13 มกราคม 2561

6. เปิดอบรมหลักสูตร 2 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research)
วิทยากรโดย รศ. ดร. ดุษฏี โยเหลา และคณะ วันที่อบรม วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561
เนื้อหาการอบรม
• แบบแผนการวิจัยผสมวิธีตามแนวคิดต่างๆ
• หลักการนําไปใช้
• การฝึกปฏิบัติการวิพากษ์แบบแผนการวิจัยในบทความ
• การฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยแบบผสมวิธีตาม
ประเด็นทีส่ นใจ
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กิจกรรมนอกสถาบัน
1. งานบริการวิชาการที่ มศว. มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ที่ทําให้มีการขับเคลื่อนในชุมชนทั้งในสระแก้วและนครนายก เกิดการต่อ
ยอดมากมาย ในนามตัวแทนของชุมชนตําบลหนองแสง โดย ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

2. ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล อ.ดร.พิชญาณี พูนพล และนางสาวพรวิกา กัปตพล เข้าร่วมโครงการ
สัมนาสรุปผลการดําเนินงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่โรงแรมแคนทารี 304 ศรี
มหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561

3. กิจกรรมตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน ปี 2561 เป็นการนําองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานมานําเสนอเพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของพี่น้อง พช. ขอขอบคุณท่านสมหวัง พ่วงบางโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่เดินทางมา
เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ #18 องค์ความรู้กับอีก 9+1 บูธนิทรรศการ ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน #กรมการพัฒนา
ชุมชน วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดย ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ เข้าร่วมกิจกรรม
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ ประจําปีงบประมาณ 2561
การเผยแพร่กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรม มศว

2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
โดย รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม งาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" และ "วันอาสาฬหบูชา" ณ สนามกีฬากลาง หม่อมราชวงศ์ จุรีพรหม กมลาศน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 69 วันที่ 27 เมษายน 2561
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4. กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ 2561 ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 เมษายน 2561

5. Loy Kara tong festival2017@SWU photo: Kanu Priya

6. งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี และร่วมวางพวงมาลา ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อาคารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
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การบริหารจัดการองค์กร
strategy Issues: การขับเคลือ่ นการปฏิบัติงานในแต่ละภาคส่วนเพือ่ ผลงานที่ได้มาตรฐาน
Strategic Objectives:
1. เพื่อประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร
2. บุคลากรสายปฏิบัติการเป็นผูม้ ีศักยภาพการทํางาน
3. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ีประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร
1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทํา “โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี
2560 และรายงานผลการติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานตามแผนกลยุ ทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563)” สถาบั น วิ จัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 ตุลาคม 2560 ซึ่งสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) และแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 เนื่องจากกระบวน
การสรรหาผู้อํานวยการสถาบันและผู้บริหารของสถาบัน และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ดังนั้น สถาบันฯ จะปฏิบัติงาน
ตามภาระกิจ กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา (4 ปี
พ.ศ.2556-2559) ซึ่งสถาบันก็ได้ดําเนินกิจกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี (2561-2564) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมอภิปรายผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําปี 2559-2560 อภิปรายผลการดําเนินงาน
ของแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 ตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) และจัดทํา SWOT ของสถาบันฯ
กิจกรรมที่ 2 กําหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ และรายละเอียดของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หมายเหตุ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 อยู่ภายใต้แผนกลยุทธ์ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2559) ได้ดําเนิน
กิจกรรมที่ 1-2 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมทั้งสิ้น 26 คน จากจํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.87 และมีผลคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ
4.25 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
กิจกรรมที่ 3 การประชาพิจารณ์ วิสัยทัศน์ ปริธาน พันธกิจ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันจันทร์
ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30-13.30 น. โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าเข้าร่วม
กิจกรรม และบุคลากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมทั้งสิ้น 28 คน จากจํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด หลังจากได้ข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ จากกิจกรรมประชาพิจารณ์ ได้มีการจัดประชุมเพื่อปรับ แก้ไข พิจารณา
ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของวิสัยทัศน์ ปริธาน พันธกิจ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน
2560 และในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
กิจกรรมที่ 4 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ไปสู่บุคลากรสถาบันฯ ยังอยุ่ในระหว่างการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 5 มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 เมษายน 2561 และผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่
7/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวน การเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และ
สาขาอื่นทีเ่ กี่ยวข้องให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ
รวมทั้งสิ้น

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
จํานวน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ทั้งหมด
จํานวน
จํานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
9
9
(100.00%)
8
5
3
(62.50%)
(37.50%)

ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
จํานวน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
กิจกรรม/
เป้าหมาย เป้าหมาย
โครงการ
จํานวน
จํานวน
ทั้งหมด
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
8
6
2
(75.00%) (25.00%)
19
18
1
(94.74%) (5.26%)

7

6
(85.71%)

1
(14.29%)

12

11
(91.67%)

1
(8.33%)

4

3
(75.00%)
11
(100.00%)
34
(87.18%)

1
(25.00%)
-

5

4
(80.00%)
12
(100.00%)
51
(91.07%)

1
(20.00%)
-

12
39

5
(12.80%)

12
56

5
(8.93%)

รายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
จํานวนทั้งหมด
ตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน

39
56

บรรลุเป้าหมาย
จํานวน (%)
34 (87.18%)
51 (91.07%)

ไม่บรรลุเป้าหมาย
จํานวน (%)
5 (12.80%)
5 (8.93%)
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รายงานการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2561
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3
ประเด็นที่ 4
ประเด็นที่ 5
รวม

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ
ที่ใช้จ่าย

ร้อยละ
ของการใช้
งบประมาณ
285,000
142,233
49.91
971,000
383,013.67
39.45
25,000
16,387
65.55
(งบ มศว 1,430,000) (1,340,486.01) (93.74)
129,000
22,596
17.52
114,710
22,159
19.32
1,524,710
586388.67
38.46
(2,954,710)
(1,340,486.01) (45.38)

จํานวน
กลยุทธ์

จํานวน
ตัวชี้วัด

4
3
2

จํานวน
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
4
3
3

9
8
7

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
8
19
12

2
3
14

4
4
18

4
11
39

5
12
56

2. โครงการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX)
เพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานสู่ความเป็นเลศ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เลือกเกณฑ์ประเมินที่เหมาะสม ทั้ง
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ให้กับบุคลากรทุกคน และเพื่อเตรียมความพร้อมกับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่เลือก
สถาบันได้ถูกบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจผ่านการอบรม สัมมนา ร่วมประชุม ระดมความคิด ร่วมประชุมกลุ่ม วางแผนการ
ดําเนินงาน จนถึงการรายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2560 โดยรายงานให้มหาวทิยาลัย และ สกอ.

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
แผน 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
กระบวนการพัฒนาและเผยแพร่ปริญญานิพนธ์

แผนภาพที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
แผน 2 แผนพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยครอบครัวและการทํางานสู่ความเป็นเลิศ
การวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงานและการปรับปรุง

แผนภาพที่ 1 จํานวนผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
แผนภาพที่ 2 การวิเคราะห์ Value Chain

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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แผนที่ 3 แผนพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ภาพรวมของกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์มีกระบวนการดําเนินงาน

แผนภาพกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์มีกระบวนการดําเนินงาน
แผน 4 พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการสู่ความเป็นเลิศ

Figure 1

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ประชุมกรรมการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์
จัดทําแผนประจําปี
Figure 3

จัดทําโครงการและสํารวจความ
ต้องการตามวัตถประสงค์
ดําการการประเมินโครงการและ
กระบวนการ
ปรับปรุงกระบวนการ
Figure 2

Figure 4

3. โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานของ AUN-QA
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (AUN-QA) (ป.โท และ ป.เอก)
สาขาวิ ช าการวิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ วั น ที่ 5 กรกฎาคม 2561 และสวพ.ไปรั บ ฟั ง ผลการตรวจคุ ณ ภาพด้ ว ย
มาตรฐาน AUN - QA ( ASEAN University Network -Quality Assurance) ผลการประเมินได้รับความเห็นจากประธาน
รศ. ชวลิต วงศ์เอก ว่าหลักสูตรของเรามีคุณสมบัติที่จะยื่นตรวจได้ดี ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
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4. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ผลิตวารสารพฤติกรรมศาสตร์ จํานวน 3 ฉบับ
The Journal of Behavioral Science (JBS) is indexed in national and international database for journals.
While nationally the JBS is indexed in the Tier 1 database of the Thailand Citation Index Center (TCI), on the
international front, the JBS is indexed in the ASEAN Citation Index (ACI), and also included in the list of journals
hosted by the prestigious EBSCO database. The JBS is also indexed in the Emerging Sources Citation Index (ESCI)
hosted by the Web of Science (previously known as ISI Web of Knowledge).
The Journal of Behavioral Science
IJBS has been accepted in
SCOPUS database (April 21, 2018)

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรสายปฏิบัติการ
เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน และเสริ ม สร้ า งความรู้
กระบวนการทํางาน ขวัญ และกําลังใจในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ สถาบันฯได้จัดไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้บุคลากรได้มีโ อกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกที่มีรูปแบบการบริหารงานที่
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาระบบแนวคิดสําหรับการปฏิบัติงานให้มากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. บุคลากรรับรู้และแลกเปลี่ยนทัศนคติการทํางาน การบริหารจัดการสํานักงาน และเห็นการทํางานของหน่วยงานอิสระที่
ก้าวหน้า ทันสมัย ระดับนานาชาติ
2. บุคลากรสามารถนําข้อมูลที่ได้รับมาปรับใช้ในงานที่ปฏิบัติ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน
3. ทําให้เข้าใจหลักสูตรนานาชาติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง English กับ International Program
ได้ เข้ าใจหลั กคิ ดและแนวทางในการบริ หารหลั กสู ตร เพื่ อความอยู่ รอดขององค์ กร โดยไม่ พึ่งพางบประมาณสนั บสนุ นจาก
มหาวิทยาลัย เป็นต้นทุนทางความคิดที่จะพัฒนาสู่ต่อไป
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ส่งเสริมบุคลากรสายปฏิบัติการให้มีความก้าวหน้าในสายงาน ซึ่งบุคลากรได้รับการ
พัฒนาทักษะการทํางานตามสายงาน ในปีงบประมาณ 2561 บุคลากรได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100 เช่น การเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา EdPEX การฝึกอบรมในสายงาน การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน การสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
พัฒนางานประจําสู่งานวิจัยทํางานวิจัย R2R (Routine to Research) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน ขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นต้น
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสํานักงาน และพัฒนาระบบเทคโนโยลีและการสื่อสาร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ อุปกรณ์เทคโนโยลีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร และเป็นการพัมนาช่องทางเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ
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7. กิจกรรมเพื่อสุขภาพ “ทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งเพลินทั้งแข็งแรง Happy & Healthy @BSRI”
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อความสุขและสุขภาพในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

8. Visitors: On 6 December 2017, we had an academic visit from the Islamic university Jogjakarta,
Indonesia. The dean, the head of department and faculty from psychology and social sciences
engaged in discussion of many important areas such as
1. join the IPRC
2. Engage in cross cultural research with us
3. Know more about IJBS
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กิจกรรมเด่นในรอบปี
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง
ได้รับโล่ ผู้สนับสนุนการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดย
รัฐมนตรีว่าการรกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 (อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์)
ประจําปีงบประมาณ 2562 สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

เกษียณอายุราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561

นายประสาร กรีหิรัญ

นายบุญลือ เชื้อสุข

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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นางสาวอารยา เชียงของ
นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีฎณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ได้รับทุนอุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ ณ Faculty of
Development and Society Sheffield Hallam University ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2561
โดยเข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกฝนและเพิ่มทักษะในการทําวิจัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาง
วิชาการและการวิจัยที่สําคัญๆ และพัฒนาการเขียนบทความวิชาการนานาชาติที่ได้มาตรฐาน

นิสิตสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ จํานวน 7 คน
ได้รับทุนการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
ประเภทบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจําปี 2562 จาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นางสาวสิริวรรณ วงศ์พงศ์เกษม
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ วัฒนานนท์สกุล
นางสาวกรรณิการ์ พันทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
พันตํารวจโทพันทนิภา วินิจกิจเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
นายสมิทธิ์ เจือจินดา
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
นางสาวนพมาศ ปลัดกอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา
นางสาววัลลภา วาสนาสมปอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา
นางสาวกันยารัตน์ เมืองแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.นันท์ชิตสนห์ สกุลพงศ์

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการติดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร
การเสริมสร้างความยึดหยุ่นทางจิตใจและกลวิธีการจัดการของวัยรุ่นที่ถูกรังเกผ่านโลกไซเบอร์ โดยใช้การ
ให้คําปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการปรับความคิดโดยใช้สถิติเป็นฐาน
ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารสังกัดสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ: การพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ผลของโปรแกรมการช่วยเหลือทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีพฤติกรรมรังแกผู้อื่น
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคนัง่ ร้านเสริมเรียนรู้
ผลของรูปแบบการเรียนรู้แบบนําความสุขสู่ผู้เรียนด้วยเทคนิค C2G ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
ตามแนวคิดของบลูม ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การพัฒนาสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษย์นิยมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมโดยมีความ
สอดคล้องกลมกลืนของนักศึกษาจิตวิทยาเป็นตัวแปรส่งผ่าน
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