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ผลงานทางวิชาการ
1.  งานวิจัย

     1.1   บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยูในฐานขอมูลของ สกอ.)

ครรชิต แสนอุบล, สิทธิพร ครามานนท, อสมา คัมภิรานนท.(2563 กรกฎาคม - ธันวาคม). 

     การศึกษาและการเสริมสรางคุณลักษณะพรหมวิหาร 4 ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 

     5 ปมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.วารสารวิจัยทางการศึกษา .15(2) : 188 – 201

ชนกนันท พุทธมนต อมราพร สุรการ และสิทธิพร ครามานนท.(2565 มกราคม - มิถุนายน). 

     ผลของโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมแบบออนไลนตามแนวทฤษฎีการบําบัดการรูคิดโดยอาศัยสติ

     แกมารดาผูมีบุตรออทิสซึม.วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน 44(1) : 38 - 53

นฤมล พระใหญ สิทธิพร ครามานนท นริศรา ศิริพันธศักดิ์. (2563, กรกฎาคม-ธันวาคม). 

     การศึกษาองคประกอบอุปสรรคการออกกําลังกายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. 

     วารสารการวัดผลการศึกษา. 37(102) : 1 – 13.

ประทีป จินงี่ และคณะ.(2564 มกราคม). การสรางองคประกอบความเขมแข็งของครอบครัวตามบริบท  

     สังคมไทย.วารสารพฤติกรรมศาสตร .27(1) : 18 – 40

ประทีป จินงี่ และคณะ(2565 กรกฎาคม). ความเขมแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย: 

     องคประกอบ และ ปจจัยเชิงสาเหตุ .วารสารพฤติกรรมศาสตร 28(2) : 56 - 79

วัฒนะ พรหมเพชร และคณะ (2563, พฤษภาคม-สิงหาคม). ปจจัยที่สงผลตอปญญาของนิสิตที่เขากลุม 

     พัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ. จิตเวชวิทยาสาร. 36(2) : 114 - 129

สิทธิพร ครามานนท นริสรา พึ่งโพธิ์สภ ครรชิต แสนอุบล. (2562, กรกฎาคม). การใหความหมายและ      

     เหตุปจจัยของปญญาที่ผุดขึ้นในบริบทความหลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษาพอแมที่ลูกวัยรุนมีความ 

     หลากหลายทางเพศ. วารสารพฤติกรรมศาสตรเพื่อการพัฒนา. 11(2): 171-192. 

อุษา ศรีจินดารัตน และคณะ(2565 มกราคม - มิถุนายน). โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความเขมแข็ง

     ของครอบครัวในบริบทสังคมไทย.วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ 8(1) : 179 – 193

ความเชี่ยวชาญ
     1 . จิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธและจิตภาวนา

     2. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

     3. การพัฒนาบุคคลและสังคมโดยใชเทคนิคหรือทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา



ผลงานทางวิชาการ

        1.2 บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

เกตุสิริ มีกุศล ฐาศุกร จันประเสิรฐ สิทธิพร ครามานนท. (2564). ความหมาย กระบวนการและแนวทาง

     การสรางสุขภาวะ: กรณีศึกษา ผูพิการภายหลัง.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานสังคมศาสตร

     ครั้งที่ 1 หัวขอ “Global Risks and the Role of Social Sciences” (น. 458 - 473). 

     กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นฤมล พระใหญ นริศรา ศิริพันธศักดิ์ สิทธิพร ครามานนท. (2564). การสังเคราะหงานวิจัยปจจัยที่

     เกี่ยวของกับ ทุนทางจิตวิทยาของบุคลากรในองคกร. ในการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

     ครั้งที่ 17 ICE 2021  “นวัตกรรมการศึกษา: อนาคตและความทาทายในการวิจัยทางการศึกษาดาน

     การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ” (น.107-121). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นฤมล พระใหญ สิทธิพร ครามานนท นริศรา ศิริพันธศักดิ์. (2564). การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ

     กับโปรแกรมการใหคําปรึกษาครอบครัว. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

     ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5“การวิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม” (น.1107-1121).  

     พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

นฤมล พระใหญ สิทธิพร ครามานนท นริศรา ศิริพันธศักดิ์. (2564).การสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ

      กับโปรแกรมการพัฒนาทุนทางจิตวิทยา.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14 

      (น.364 - 373).กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

2.  ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ

นฤมล พระใหญ สิทธิพร ครามานนท ภาสกร คุมศิริ.(2564, มกราคม - มิถุนายน). 

      การสัมภาษณเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ : บทความฟนฟูวิชาการ.วารสารจิตวิทยาคลีนิคไทย.

      52(1) : 62 – 74.

ภาสกร คุมศิริ นฤมล พระใหญ นันทชัตสัณห สกุลพงศ สิทธิพร ครามานนท. (2563, พฤษภาคม-

     สิงหาคม).  การบําบัดครอบครัวเชิงโครงสรางและจิตวิทยาเชิงบวก. วารสารวิชาการ 

     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี. 3(2) : 51 – 65.



2. ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ

ภาสกร คุมศิริ นันทชัตสัณห สกุลพงศ สิทธิพร ครามานนท. (2563, มกราคม-มิถุนายน). โรคสมองเสื่อม

       และจิตวิทยาเชิงบวก: บทความทบทวนวรรณกรรม. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 

       10(1) : 1 – 11.

สิทธิพร ครามานนท นฤมล พระใหญ ภาสกร คุมศิริ.(2564, มกราคม - มิถุนายน). ไวรัสโคโรนา 2019 

      และการใหความชวยเหลือดานจิตใจเบื้องตน. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 

      11(1): 18 – 28.

อัจฉรา นันทะศรี และสิทธิพร ครามานนท.(2564 กรกฎาคม - ธันวาคม). บทบาทของนักจิตวิทยาการ

      ปรึกษาในการสงเสริมคุณลักษณะที่เปนจุดแข็งของอาจารยมหาวิทยาลัยที่อยูในภาวะหมดไฟในการ

      ทํางาน.วารสารศึกษาศาสตร มสธ. 14(2) : 1 – 14 

ผลงานทางวิชาการ


