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ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พัฒนาจากโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง  และ  วิทยาลัยวิชาการศึกษา

โรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูงสถาปนา  พุทธศักราช  2492  วิทยาลัยวิชาการศึกษา  พุทธศักราช  2497  และ

พัฒนาเปน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พุทธศักราช  2517 
 

โรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง   

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีประวัติศาสตรมายาวนาน  ถือกําเนิดขึ้นชวงหลังสงครามโลก

คร้ังที่สอง  ในกระแสสังคมที่เร่ิมคลี่คลายจากการต่ืนตระหนกภัยสงคราม  ปญหาเศรษฐกิจ  และสังคม  

หลังจากที่องคการสหประชาชาติไดกอกําเนิดขึ้น  เพื่อมุงเนนความสมานฉันทและผลักดันความรวมมือ

ทางดานตาง ๆ รวมทั้งการผลักดันทางดานการศึกษาเพื่อใหโลกใบน้ีเจริญกาวหนา และมีสติปญญามาก

ขึ้น  “โรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง”  ภายใตกระทรวงศึกษาธิการ  ไดสถาปนาขึ้น  เมื่อวันที่  28  เมษายน  

พุทธศักราช  2492  ณ  ถนนประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพัฒนาการศึกษาทางดานวิชาชีพครู  

ในชวงเวลาที่วิชาชีพครูขาดแคลน  ไมสมดุลกับการขยายตัวของสังคมและศาสตรทางดานศึกษาศาสตร

สากล  ยังใหมตอสังคมไทยในขณะน้ัน  เปนการเร่ิมตนการศึกษาในระดับวุฒิประกาศนียบัตรครู

ประถมศึกษา  และประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา  “โรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง”  ถือกําเนิดขึ้นจากการ

ผลักดันของ  ศาสตราจารย ม.ล.ปน  มาลากุล  ซึ่งทานเปนปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยูในขณะน้ัน  และ  

ทานก็ไดมีบทบาททางดานศึกษาศาสตร  ทั้งที่โรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง  วิทยาลัยวิชาการศึกษา  และ

สังคมไทย 

 เมื่อโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูงไดถือกําเนิดขึ้นแลว  หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ  ไดดํารงตําแหนง

เปนผู อํานวยการโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง  ระหวางพุทธศักราช  2492 – 2497  ทานเปนผูนําและ                             

ผูวางรากฐานระเบียบแบบแผนการฝกหัดครู  เปนผูบุกเบิกงานวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเปนผูที่

ไดรับการยกยองวาเปนแบบแผนของปูชนียบุคคลในวิชาชีพครู   
 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

 เมื่อถึงพุทธศักราช  2497  ปญหาการขาดแคลนครู  และนักการศึกษา  เปนปญหาที่รุนแรงยิ่งขึ้น

ในสังคมไทยทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุก ๆ ดาน ศาสตราจารย ดร.สาโรช  บัวศรี  ผูนํา

ก า ร ศึ ก ษ า ส มั ย ใ ห ม   ห รื อ ผู นํ า ก า ร ศึ ก ษ า พิ พั ฒ น า ก า ร นิ ย ม   ( Progressivism)   ไ ด เ ส น อ ต อ

กระทรวงศึกษาธิการใหกอต้ัง  วิทยาลัยวิชาการศึกษา  (College  of  Education)  ขึ้นเพื่อพัฒนาปรัชญา  

แนวคิด  และความรูความสามารถทางดานการศึกษาสมัยใหม  ใหสอดคลองผสานสัมพันธกับสังคม 

ประชาธิปไตย  รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาศาสตร  ใหเปนวิชาชีพที่มีระบบแบบแผนและมีความลุมลึก 
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ในสังคมไทย  พรอมกับการประสาทปริญญาทางดานศึกษาศาสตร  ทั้งในระดับบัณฑิต  มหาบัณฑิต  

และดุษฎีบัณฑิต    เมื่อแรกเร่ิมการสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นแทนโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง             

(16  กันยายน  2497)  ศาสตราจารย ม.ล.ปน  มาลากุล  ไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงอธิการ  ระหวาง

พุทธศักราช  2497 – 2499   ศาสตราจารย ดร.สาโรช  บัวศรี  ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชาการศึกษา  

หลังจากน้ัน  ศาสตราจารย ดร.สาโรช  บัวศรี  จึงไดรับตําแหนงอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา  จนถึง

พุทธศักราช  2511 

 วิทยาลัยวิชาการศึกษาไดเปนผูนําในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

ภายในระบบโรงเรียนสาธิต   (Demonstration  School)  เพื่อใหโรงเรียนสาธิตเปนแปลงทดลองคนควาใน

ระบบการศึกษาสมัยใหม  พรอมกับจัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต  โดยขยาย  วิทยาเขตปทุมวัน  

(2498)  วิทยาเขตบางแสน  (2498)  วิทยาเขตพิษณุโลก  (2510)  วิทยาเขตมหาสารคาม  (2511)  วิทยาเขต

สงขลา  (2511)  วิทยาเขตพระนคร  (2512)  และวิทยาเขตพลศึกษา  (2513)  โดยมีวิทยาเขตประสานมิตร

เปนศูนยกลางการบริหารวิทยาลัยการศึกษาภายใตการนําของ  ศาสตราจารย ดร.สาโรช  บัวศรี  ในฐานะ

ที่ทานเปนนักวิชาการศึกษาสมัยใหม  ไดพัฒนาแนวคิดพิพัฒนาการนิยมและการเรียนการสอนสมัยใหม  

จากสังคมตะวันตกผสานกับพุทธธรรม  วางหลักปกฐานไวในสังคมไทย  ไมวาจะเปนระบบหองสมุด  

ระบบคะแนน  ระบบการวัดผล  รวมทั้งวิชาการศึกษาสมัยใหม  ที่กาวหนาที่สุดในสังคมไทยขณะน้ัน  

นอกจากน้ันแลว วิทยาลัยวิชาการศึกษายังไดรับการชวยเหลือทั้งดานบุคลากร  หนังสือและทุนการศึกษา

มากมายจนอาจกลาวไดวาวิทยาลัยวิชาการศึกษามีระบบการศึกษาที่กาวหนาที่สุดในชวงเวลาน้ัน   ตรา

หรือเคร่ืองหมายของวิทยาลัยวิชาการศึกษา  ซึ่งเปนสมการทางดานคณิตศาสตร   y = ex  (Exponential  

Curve)  เสนกราฟของการขยายเพิ่มขึ้นมีความหมายสอดคลองกับ  ปรัชญาที่วา  “การศึกษาคือความเจริญ

งอกงาม”  หรือ  “สิกฺขา  วิรุฬฺหิ  สมฺปตฺตา”  หรือ  “Education  is  Growth”  รวมทั้งสอดคลองกับ  “สีเทา - 

แดง”  ซึ่งสีเทาเปนสีของสมอง  หมายถึง  “ความคิด”  และ  สีแดงเปนสีของเลือด  หมายถึง  “ความกลา

หาญ”   สีเทา – แดง  จึงหมายถึง  “คิดอยางกลาหาญ”   
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 กอนหนาเหตุการณ  14  ตุลาคม  2516  ในชวงเวลาที่  ศาสตราจารย ดร.สุดใจ  เหลาสุนทร  ดํารง

ตําแหนงอธิการที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา  คณาจารย  นิสิต  และขาราชการ  ไดรวมกันเรียกรองตอรัฐบาล  

ใหปรับฐานวิทยาลัยวิชาการศึกษาเปนมหาวิทยาลัยและยายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นกับ

ทบวงมหาวิทยาลัย  ทามกลางการปกครองที่เขมงวดรุนแรงของรัฐบาลทหารในขณะน้ัน  เพื่อความ

คลองตัวในการพัฒนาโครงสรางการบริหารและการเรียนการสอน  ไปสูการเปนมหาวิทยาลัย  และการ 

ขยายตัวที่มีความหลากหลายวิชาชีพ  แลวทายที่สุด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  “มหาวิทยาลัยที่เจริญ 
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เปนศรีสงาแกมหานคร”  ก็ไดรับการสถาปนาขึ้นในปถัดมา  (29  มิถุนายน  2517)  โดยมี  ศาสตราจารย 

ดร.สุดใจ  เหลาสุนทร  ดํารงตําแหนงอธิการบดี  (พุทธศักราช  2512 – 2521)  และขยายตัวไปที่อําเภอ

องครักษ  จังหวัดนครนายก  พุทธศักราช  2539 

 จากอดีตที่เรามี  คณะศึกษาศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  คณะสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

คณะพลศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  ชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5  (พุทธศักราช  2525 – 

2529)  จัดต้ังคณะแพทยศาสตร  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะที่  7  (พุทธศักราช 2535 – 

2539)  จัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร  

และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะที่  8  (พุทธศักราช  2540 – 2544)  จัดต้ังคณะสหเวช

ศาสตร  และคณะพยาบาลศาสตร 

 นอกจากน้ี   ยั งมีสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยที่ จัด ต้ังในแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  ระยะที่  8  ไดแก  สถาบันสิ่งแวดลอมและทรัพยากร  สถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อ

อนุรักษสิ่งแวดลอม   สถาบันเอเชียแปซิฟกศึกษา  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  สํานักสื่อและเทคโนโลยี

การศึกษา  สํานักงานบริหารกิจการหอพัก  ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา  ศูนยบริการวิชาการ  ในปพุทธศักราช  

2548  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะที่  9  (2545 – 2549)  จัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา

ความยั่งยืน  พุทธศักราช  2547  ศูนยกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พุทธศักราช  2548  วิทยาลัย

นวัตกรรมสื่อสารสังคม  พุทธศักราช  2549  สํานักเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ  พุทธศักราช  

2551  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร  พุทธศักราช  2552  

เตรียมจัดต้ัง  คณะธรรมนิติศาสตร  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศาสตราจารย ดร.สาโรช  บัวศรี  คณะ

สาธารณะสุขศาสตร   ตอไป 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  พัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยกลางเมืองที่

ทันสมัยกาวหนา  ผสานสัมพันธกับกระแสสากลและพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ  พัฒนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  

วิทยาลัยสิ่งแวดลอม  และผสานสัมพันธกับชุมชน  วิทยาลัย  “โพธิวิชชาลัย”  มศว  องครักษ  อําเภอ

วัฒนานคร  จังหวัดสระแกว  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ  เปนโครงการ

ตนแบบของมหาวิทยาลัยชุมชน  อีกกระบวนทัศน  ที่มีความรวมมือกับภาคีตาง ๆ ในพื้นที่  เนนการผลิต

บัณฑิตคืนถิ่นบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เปนประการสําคัญ 

 

 ขอมูลจาก  :  หนังสือที่ระลึก  วาระ  ประกาศเกียรติคุณ  มศว  60  ป  ศรีสงามหานคร                         

“จุดเปลี่ยน  มศว”   28  เมษายน  2552   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   หนา  29 -30 

   

 

 



 

 

2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

5 

ประวัติความเปนมาของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร เดิมใชชื่อวา “สถาบันระหวางชาติสําหรับการคนควาเร่ืองเด็ก” 

(International Institute for Child Study) ต้ังขึ้นดวยความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และ

องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ.  2498 

โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ 3 ประการ คือ  1)  ทําการวิจัยเปรียบเทียบในเร่ืองพัฒนาการเด็ก  2) ฝกอบรม

นักวิจัยไทยและนักวิจัยตางประเทศใหสามารถทําการวิจัยได  รวมทั้งใหมีความรู  ความเขาใจในเร่ืองของ

เด็ก  และ 3)  เผยแพรผลงานการวิจัยเพื่อปรับปรุงการศึกษา  และการอบรมเลี้ยงดูทั้งที่บานและที่โรงเรียน 

 ในเดือน  มกราคม  พ.ศ.  2506  สถาบัน ฯ ไดเปลี่ยนฐานะมาเปนหนวยงานของรัฐบาล  สังกัด

กรมการฝกหัดครู  โดยสถาบันน้ีต้ังอยูในบริเวณวิทยาลัยวิชาการศึกษา  และสถาบันไดใหความรวมมือ

กับวิทยาลัยวิชาการศึกษาจัดทําหลักสูตรมหาบัณฑิตทางสาขาจิตวิทยา ในป พ.ศ.  2517    สถาบัน ฯ          

ไดโอนมาขึ้นตรงตอวิทยาลัยวิชาการศึกษา   และเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาไดเปลี่ยนฐานะเปน 

มหาวิทยาลัย  โดยใชชื่อวา  “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”   ตอมาในป  พ.ศ.  2518   สถาบัน ฯ           

ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน  “สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร”  มีฐานะเทียบเทาคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัย                  

ซึ่งมีหนาที่สําคัญในการวิจัยและการสอน   ตลอดจนการฝกอบรม 

 งานสําคัญของสถาบัน ฯ   ในชวงหลังป   พ.ศ.  2517   มุงเนนการวิจัยทางดานพฤติกรรมศาสตร  

ซึ่งอาศัยแนวคิดทฤษฎีจากหลายสาขา  เชน  จิตวิทยา  สังคมวิทยา   และการศึกษา   มาชวยทําใหเขาใจ  

อธิบาย  และทํานายพฤติกรรมของบุคคลได   และขยายวงกวางทางการศึกษาไปยังบุคคลทุกวัยเพื่อผล

จากการวิจัยดังกลาวน้ันสามารถนําไปพัฒนาบุคคลและสังคม   ตลอดจนเผยแพรความรูทางวิชาการ        

และฝกอบรมทั้งทางพฤติกรรมศาสตรและวิธีการวิจัย 

ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา  ระยะที่  8   (พ.ศ. 2540 – 2544)   งานวิจัยของสถาบัน ฯ  

กําหนดประเด็นวิจัยที่สําคัญ ๆ ไว  3  ดาน  คือ  ดานพฤติกรรมครอบครัว  ดานพฤติกรรมการทํางาน   

และพฤติกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม  และในป   พ.ศ.  2527  สถาบัน ฯ   เร่ิมเปดสอนระดับปริญญาโท  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  ตอมาไดปรับปรุง

หลักสูตรน้ีใหเปนหลักสูตรตอเน่ืองจนถึงระดับปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน  โดยไดรับอนุมัติจากทบวง 

มหาวิทยาลัยใหใชหลักสูตรไดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  พ.ศ.  2536  และเปดรับนิสิตในหลักสูตร

ตอเน่ืองต้ังแตปการศึกษา 2537  นอกจากน้ันไดเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ   

สาขาเดียวกันในปการศึกษา  2542 

 ป  พ.ศ.  2544   สถาบัน ฯ  เร่ิมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตรประยุกต (แบบเนนวิจัย)  โดยรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนา

อุดมศึกษาไทยของทบวงมหาวิทยาลัย   หลักสูตรน้ีไดรับการอนุมัติใหเปดสอนในป  พ.ศ.  2545   
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ปรัชญาปรัชญา  
  

 “พัฒนาความรู  คูคุณธรรม  นําสูคุณภาพชีวิต” 
  

ปณิธานปณิธาน  
  

  “มุงทําวิจัย  และผลิตบัณฑิตเพื่อนําไปสูคุณภาพชีวิตของคนไทย” 
 

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  
  

  “เปนองคกรชั้นนําแหงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร และการเรียนรูในระดับสากล  เพื่อนําไปสู   

              การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม”  
  

วัตถุประสงควัตถุประสงค   
  

1. วิจัยเพื่อสรางองคความรูทางพฤติกรรมศาสตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตรและมีจรรยาบรรณ 

3. เสริมสรางบรรยากาศของการวิจัย  และกระตุนใหมีการรวมมือในการทําวิจัยที่เปน 

       สหวิทยาการ 

4. เผยแพรความรูทางวิชาการและฝกอบรมการวิจัยทางดานพฤติกรรมศาสตร 

5. ใหบริการวิชาการทางพฤติกรรมศาสตรที่ตอบสนองความตองการของสังคมและ

ประเทศชาติ 

6. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. รักษาระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการมีสวน

รวม 
 

พันธกิจ 
 

 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  เปนหนวยงานเทียบเทาคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัย  มีภาระกิจหลัก 

4  ประการ  คือ 

 1.  การผลิตบัณฑิต 

 2.  การวิจัย 

 3.  การบริการวิชาการ 

 4.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  
    

1. สรางองคความรูดานการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตรประยุกตใหมีคุณภาพ 

2. สรางงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรใหมีความเปนเลิศในระดับสากล 

3. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใชเคร่ืองมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม 

4. สรางองคความรูและพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

อยางยั่งยืน 

5. สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  

โครงสรางองคกร 
  

 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มีผูอํานวยการสถาบัน ฯ  เปนหัวหนาสวนราชการ  และ 

คณะผูบริหาร  ประกอบดวย 

1. รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

2. รองผูอํานวยการฝายวิจัย 

3. รองผูอํานวยการฝายจัดการความรูและกิจการพิเศษ 
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การแบงสวนราชการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรการแบงสวนราชการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร   

 

 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูอํานวยการ 

 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

คณะกรรมการประจําสถาบัน ฯ 

รองผูอํานวยการฝายจัดการความรู 
และกิจการพิเศษ 

สํานักงานผูอํานวยการ ฝายหลักสูตรและการสอน ฝายวิจัยและบริการทางวิชาการ 

รองผูอํานวยการฝายวิจัย 
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     การแบงสวนราชการสํานักงานผูอาํนวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

สํานักงานผูอํานวยการ 

งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน 

 

งานบริการการศกึษา งานบริหารระบบคุณภาพ 

 
- หนวยการเงินและ

บัญชี 

- หนวยงบประมาณ 

- หนวยพัสดุ 

- หนวยแผนงานและ

โครงการ 

- หนวยวางแผน

บุคลากร 

- หนวยสนับสนุน

การศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

- หนวยสนับสนุนงาน

กิจกรรมนิสิต 

- หนวยหองสมุด 

- หนวยประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- หนวยบรหิารความเส่ียง 

- หนวย ก.พ.ร. 

งานระบบสารสนเทศ 

 
-หนวยปฏิบตัิการและ

บริการ 

-หนวยพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

 

- หนวยสารบรรณและ 

ประชาสัมพันธ 

- หนวยการเจาหนาที ่

- หนวยเอกสารการพิมพ 

- หนวยอาคารสถานที่

และยานพาหนะ 

- หนวยสวัสดิการ 
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ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนครินทรวิโรฒ  

  
 

 

ชื่อ 
 

 

ดํารงตําแหนง 

(พ.ศ.) 
 

 

 

หมายเหตุ 

 

  

1.    Professor Dr. William  Line 

2. Professor Dr. Ernest E.Boesch 

3. Professor Dr. Hugh Philip 

 

 

    

4. ศาสตราจารย ดร.ละมายมาศ  ศรทัตต 

 

 

 

5. ศาสตราจารย ดร.จรรจา  สุวรรณทัต 

6. อาจารย ดร.เพ็ญแข  ประจนปจจนึก 

7. ศาสตราจารย ดร.จรรจา  สุวรรณทัต 

8. รองศาสตราจารย ดร.ผจงจิต  อินทสุวรรณ 

9. รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี  โยเหลา 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลาสลักษณ  ชัววัลล ี

11. รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร  ชูชม 

  

 

2497 

2498 – 2502 

2503 – 2506 

 

 

 

2507 – 2512 

 

 

 

2512 - 2526 

2527 - 2531 

2531 - 2534 

2535 - 2543 

       2543 - 2547 

       2547 - 2551 

       2551 - ปจจุบัน 

 

 

      

      สถาบันระหวางชาติสําหรับ 

      การคนควาเร่ืองเด็ก 

      โครงการความรวมมือ   

      ระหวางรัฐบาลไทยกับ 

      UNESCO 

 

      ผูอํานวยการไทยคนแรก 

      ของสถาบันระหวางชาติ 

      สําหรับการคนควาเร่ืองเด็ก 

 

      ในป  พ.ศ.  2518  สถาบนั ฯ 

      ไดเปลี่ยนชื่อเปนสถาบันวิจัย   

       พฤติกรรมศาสตร   มีฐานะ 

       เทียบเทาคณะหน่ึงใน 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

  

ผูบริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรผูบริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  

    

รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร  ชูชม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

อาจารย ดร.สุภาพร  ธนะชานันท   รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี  โยเหลา  รองผูอํานวยการฝายวิจัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังศินันท  อินทรกําแหง รองผูอํานวยการฝายจัดการความรูและกิจการพิเศษ 

 

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  

  

1.   รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร  ชูชม   ประธานกรรมการ  

2.   อาจารย ดร.สุภาพร  ธนะชานันท   กรรมการ  

3.  รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี  โยเหลา    กรรมการ 

4.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังศินันท  อินทรกําแหง  กรรมการ 

5.   รองศาสตราจารยงามตา  วนินทานนท   กรรมการ 

6.   ผูชวยศาสตราจารยประทีป  จินงี่   กรรมการ   

7.   อาจารย ดร.พรรณี  บุญประกอบ   กรรมการ 

8.   นางสาวลักขณา  แซลู     เลขานุการ 

 

ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  

  

  1.  ศาสตราจารย ดร.จรรจา  สุวรรณทัต 

 2.  ศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน   พันธุมนาวิน 

 3.  ศาสตราจารย ดร.เกื้อ     วงศบุญสิน    
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บุคลากรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

รศ.งามตา   วนินทานนท 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 

รองผูอํานวยการฝายวิจัย 

รศ.ดร.อรพนิทร  ชูชม 

ผูอํานวยการสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

อ.ดร.ยุทธนา   ไชยจูกุล 

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ  ชัววัลล ี

ผศ.ประทีป   จินงี่ 

อ.ดร.พรรณี  บุญประกอบ 

ผศ.ดร.อังศินันท  อินทรกําแหง 

รองผูอํานวยการฝายจัดการความรูและกิจการพิเศษ 

อ.ดร.สุภาพร  ธนะชานันท 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

อ.ดร.จรัล  อุนฐิติวัฒน 

ผศ.ดร.ออมเดือน  สดมณ ี

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษชัยสกุล อ.ดร.นริสรา  พึ่งโพธิ์สภ Dr.Kanu Priya Mohan 

บุคลากรสายวิชาการ 
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              บุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอุษา   ศรีจินดารัตน 

นางวริน   สวาง 

นางสาวศิรินนัท  แสงสิงห 

นายสุรศักด์ิ  ไวยเนตร 

นายวิจิตร  อักษรชู 

นางวนิดา   ธรรมเกษร 

นางสาวลักขณา   แซลู 

เลขานุการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

นางทัศนา  ทองภักดี นางสุพรรณา  หนูรักษ 

    นางกรรณิการ  ศรีเกต ุนางสาวอัจฉรา  วัฒนรตัน 

นายประสาร   กรีหิรัญ 

นายบุญลือ   เช้ือสุข 

นางกรรณิกา  ทัศนสุวรรณ

 

นางสาววาสนา   วงษเพชร 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

บุคลากรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
 

ขาราชการ  สาย ก 

1.  รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี  โยเหลา 

        Ph.D. (Educational Research and Computer Science) 

2.    รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร  ชูชม 

        Ph.D.  (Psychology) 

3.    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ออมเดือน  สดมณี 

        กศ.ด.  (พัฒนศึกษาศาสตร) 

4.    รองศาสตราจารยงามตา  วนินทานนท 

        M.S.  (Sociology) 

5.    ผูชวยศาสตราจารยประทีป  จินงี่ 

        ค.ม.  (จิตวิทยาการศึกษา) 

6.    ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิลาสลักษณ  ชัววัลล ี

        Ph.D.  (Educational  Psychology) 

7.    อาจารย ดร.พรรณี  บุญประกอบ 

        กศ.ด.  (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

8.    อาจารย ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล 

       D.P.A. (Public Administration)  

9.    อาจารย ดร.สุภาพร  ธนะชานันท 

       วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 

10.  อาจารย ดร.จรัล  อุนฐิติวัฒน 

       วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 
 

ขาราชการ  สาย ข 

 1.    นางทัศนา  ทองภักดี    นักวิจัย  7 

        กศ.ม.  (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

 2.    นางสาวอุษา  ศรีจินดารัตน   นักวิจัย  7 

        วท.ม.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 
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ขาราชการ  สาย ค 

 1.    นางสาวลักขณา  แซลู   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  8 

        กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา) 

 2.    นางวนิดา  ธรรมเกษร   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6 

        ศศ.ม.  (บรรณารักษและสารนิเทศศาสตร 

 3.    นางสุพรรณา  หนูรักษ   นักวิชาการเงินและบัญชี  6 

        กศ.ม.  (การอุดมศึกษา) 

 4.    นางสาวอัจฉรา  วัฒนรัตน   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6 

        กศ.บ.  (ธุรกิจศึกษา – การตลาด) 

 5.    นางกรรณิกา  ทัศนสุวรรณ   นักวิชาการพัสดุ  6 

        บธ.บ.  (การบริหารงานทั่วไป) 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 

1.    ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังศินันท  อินทรกําแหง   

       ค.ด.  (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 

2.    อาจารย ดร.นําชัย  ศุภฤกษชัยสกุล 

       วท.ด.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 

3.    อาจารย ดร.นริสรา  พึ่งโพธิ์สภ 

       ศศ.ด.  (ประชากรศาสตร) 

4.    Dr. Kanu  Priya  Mohan 

       วท.ด.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุนวิชาการ 

 1.    นางสาวศิรินันท  แสงสิงห   พนักงานการเงินและบัญชี  

        บธ.ม.  (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

 2.    นางกรรณิการ  ศรีเกตุ   พนักงานธุรการ  

        บธ.บ.  (การบัญชี) 

 3.    นางสาววาสนา  วงษเพชร   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

        บธ.บ.  (ระบบสารสนเทศ) 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

ลูกจางประจํา 

 1.    นายวิจิตร  อักษรชู   พนักงานพิมพดีดชั้น  4 

 2.    นางวริน  สวาง   พนักงานบริการอัดสําเนา 

 3.    นายประสาร  กรีหิรัญ   พนักงานขับรถยนต 

 4.    นายบุญลือ  เชื้อสุข   พนักงานขับรถยนต 

5.    นายสุรศักด์ิ  ไวยเนตร  พนักงานขับรถยนต 

 

 

 

บุคลากรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร

ลูกจางประจํา

พนักงาน

ขาราชการ

ลูกจางประจํา

5 คน

17.24%

พนักงาน

7 คน

24.14%

ขาราชการ

17 คน

58.62%
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บุคลากรแยกตามสายงาน

สายวิชาการ

สายสนับสนุนวิชาการ
สายวิชาการ

14 คน
48.28%

สายสนับสนุน
วิชาการ
15 คน
51.72%

 

 

สายวิชาการ (แยกตามสถานะ)

พนักงาน

ขาราชการ

พนักงาน
4 คน

28.57%ขาราชการ
10 คน
71.43%
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สายวิชาการ (แยกตามวุฒิการศึกษา)

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

2 คน

14.29%
ปริญญาเอก

12 คน

85.71%

 

สายวิชาการ (แยกตามตําแหนงทางวิชาการ)

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

รองศาสตราจารย

3 คน

21.43%

ผูชวยศาสตราจารย

4 คน

28.57%

อาจารย 

7 คน

50%
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0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

สายสนับสนุนวิชาการ (แยกตามสถานะ)

ขาราชการ

ลูกจางประจํา

พนักงานมหาวิทยาลัย

ขาราชการ

7 คน

46.67%

ลูกจางประจํา

5 คน

33.33% พนักงาน

3 คน

20%

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

สายสนับสนุนวิชาการ (แยกตามวุฒิการศึกษา)

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ํากวาปริญญาตรี

ปริญญา

โท

6 คน

40%

ปริญญาตรี

5 คน

33.33%

ต่ํากวา

ปริญญาตรี

4 คน

26.67%
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งบประมาณรายจายประจําป 2552 

 

 

หมวดรายจาย 
งบประมาณ

แผนดิน 

งบประมาณ        

เงินรายได 

 

รวม 
เงินทุนจาก           

แหลงอื่น 
 

เงินเดือนและคาจางประจํา  

 

10,996,400.00 
 

- 
 

10,996,400.00 
 

- 

คาจางชั่วคราว - - - - 

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 984,800.00 309,400.00 1,294,200.00 - 

คาสาธารณูปโภค - 300,000.00 300,000.00 - 

คาครุภัณฑ - - - - 

คาที่ดิน และสิ่งกอสราง - - - - 

งบเงินอุดหนุน - 99,800.00 99,800.00 - 

งบรายจายอ่ืน - 332,000.00 332,000.00 - 

งบอุดหนุนโครงการวิจัย - 54,800.00 54,800.00 - 

งบอุดหนุนโครงการวิจัย - - - 12,855,543.00 

รวม 11,981,200.00 1,096,000.00 13,077,200.00 12,855,543.00 

 

หมายเหตุ   :   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

 โครงการบริการวิชาการ  (งบประมาณรวมที่สํานักงานอธิการบดี  300,000.- บาท) 

 “โครงการพัฒนาครอบครัวเขมแข็งและคุณภาพเยาวชนดวยเครือขายครอบครัว                      

 ในโรงเรียน  ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครนายก   300,000.- บาท”  
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

เปรียบเทียบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 - 2552 

 

หมวดรายจาย 
งบประมาณรายจาย ป 2551 งบประมาณรายจาย ป 2552 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

เงินเดือนและคาจางประจํา   8,483,400.00   71.87  10,996,400.00  84.09  

คาจางชั่วคราว - - - - 

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ   1,527,635.00   12.94     1,294,200.00   9.90  

คาสาธารณูปโภค    300,000.00    2.54       300,000.00   2.29  

คาครุภัณฑ    280,795.00    2.38  - - 

คาที่ดิน และสิ่งกอสราง - - - - 

งบเงินอุดหนุน     57,000.00    0.48       99,800.00   0.76  

งบรายจายอ่ืน    420,835.00    3.57      332,000.00   2.54  

งบอุดหนุนโครงการวิจัย    733,835.00    6.22       54,800.00   0.42  

รวม 11,803,500.00 100.00  13,077,200.00 100.00  
 

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณรายจาย  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 - 2552 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

เปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 – 2552 

 

 

แหลงเงินทุน 
งบประมาณรายจาย ป 2551 งบประมาณรายจาย ป 2552 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

งบประมาณแผนดิน     640,000.00  3.82 - - 

งบประมาณเงินรายได       93,835.00  0.57       54,800.00    0.42 

แหลงทุนภายนอก 15,999,073.00  95.61 12,855,543.00   99.58 

รวม 16,732,908.00 100.00 12,910,343.00 100.00 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 – 2552 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  

ตามภารกิจของสถาบันฯตามภารกิจของสถาบันฯ  
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

กิจกรรมโดดเดนในรอบป 

 รางวัลเชิดชูเกียรติ 
 

ปริญญานิพนธท่ีไดรับรางวัล 

รางวัลผลงานดานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย  

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   

 ประจําป  พ.ศ. 2552 

 

ประเภทวิทยานิพนธ  

 รางวัลระดับดี   

  เร่ือง  ปจจัยเชิงสาเหตุและผลของเอกลักษณนักศึกษาครู  และการรับรูความสามารถของ

ตนในการเปนครูนักวิจัยที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในยุคปฎิรูปการศึกษา 

  Causal  Factors  of  Researcher  Identity  and  Self – Efficacy  on  Behavior  of  Student  

Teachers  during  Education  Reform 

  โดย    นางสาววรรณะ  บรรจง   

   วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 

   เขารับรางวัล  วันที่  8  กันยายน  2552 

   โลเชิดชูเกียรติแกมหาวิทยาลัย  และเงินรางวัล  20,000.- บาท  แกนิสิต 
 

 รางวัลระดับชมเชย 

  เร่ือง  จิตลักษณะและสถานการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมปองกันอันตราย

จากการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกที่ผานการรับรองมาตรฐาน

ระบบการบริหารงานคุณภาพ  ISO  9001 : 2000 

  Psychological  Characteristics  and  Working  Situations  as  Correlates  of  Preventive  

Behavior  from  Work  Injury  of  Operational  Workers  in  Plastic  Industry  with  ISO  9001 : 2000  

Certificate 

  โดย นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร 

   วิทยานิพนธระดับปริญญาโท  

   เขารับรางวัล  วันที่  8  กันยายน  2552 

   โลเชิดชูเกียรติแกมหาวิทยาลัย  และเงินรางวัล  10,000.- บาท  แกนิสิต 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 โครงการบริการวิชาการ 

  1.  โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ  คร้ังที่  6   The  6th International   

Postgraduate  Research  Colloquium  เร่ือง  “Psycho – Behavioral  Science  and  Quality  of  Life” 

ระหวางวันพุธที่  17 – วันศุกรที่  19  มิถุนายน  2552  ณ  หองประชุมหลวงสวัสด์ิ  ชั้น  8  สํานัก

หอสมุดกลาง  และหองประชุมสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมี

คณาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  จาก  International  Islamic  University  Malaysia  (IIUM)  

ประเทศมาเลเซีย  รวมนําเสนอผลงานวิจัย  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการรวมกับ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

  2.  โครงการประชุมวิชาการ  เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  

ครบรอบ  54  ป  เร่ือง  “การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร  เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม”  ในวันอังคารที่  25  

สิงหาคม  2552  ณ  หองเรียนรวม  ชั้น  1  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เพื่อเปนเวทีใหคณาจารย  นิสิต  และนักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร  ไดนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ  อันจะกอประโยชนทางวิชาการดานการเรียนการสอน  การประยุกตใชผลงานวิจัย  และ

สงเสริมการสรางเครือขายงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 

 

 วารสารวิชาการ 

  วารสารพฤติกรรมศาสตร  (Journal  of  Behavioral  Science)  จัดเปนวารสารวิชาการ

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เขาฐานขอมูล  TCI  ศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย  (Thai  Journal  

Citation  Index  Centre)  และไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สกอ.  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  เพื่อจัดทําวารสารวิชาการ  จํานวน  2  ฉบับ  คือ  ฉบับที่  1  มกราคม  

2553  และฉบับที่  2  กรกฎาคม  2553 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  ผลิตวารสารวิชาการ  จํานวน  

2  ฉบับ  คือ 

  1.  วารสารพฤติกรรมศาสตร  (Journal  of  Behavioral Science)  ปที่  15  ฉบับที่  1  

กันยายน  2552  (ISSN : 1686 – 1442)  อาจารย ดร.จรัล  อุนฐิติวัฒน  บรรณาธิการ 

  2.  The  Journal  of  Behavioral  Science)  Vol.  4  No.  1  September  2009  (ISSN : 

1906- 4675)   อาจารย ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล  บรรณาธิการ 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 เอกสารทางวิชาการ 

  1.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ  The  6th International  

Postgraduate  Research  Colloquium  “Psycho – Behavioral  Science  and  Quality  of  Life”  June 

17 – 19,  2009  

  2.  Proceedings   The  6th International  Postgraduate  Research  Colloquium       

“Psycho – Behavioral  Science  and  Quality  of  Life”     June  17 – 19,  2009  

  3.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตรระดับชาติ  เพื่อพัฒนา

บุคคลและสังคม  เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  ครบรอบ  54  ป  วันอังคารที่  

25  สิงหาคม  2552  ณ  หองประชุม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  4  Proceedings  การประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตรระดับชาติ  เพื่อพัฒนาบุคคล

และสังคม  เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  ครบรอบ  54  ป  วันอังคารที่  25  

สิงหาคม  2552  ณ  หองประชุม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   

การผลิตบัณฑติ 

 หลักสูตร 

  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  เปดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  3  ระดับ  คือ 

1. ระดับปริญญาโท  (ภาคปกติ  และภาคพิเศษ) 

2. ระดับปริญญาโท  ตอเน่ือง  ปริญญาเอก 

3. ระดับปริญญาเอก  (แบบมีวิชาเรียน  และ  แบบเนนวิจัย) 

 

 การปรับปรุงหลักสูตร 

  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  ไดครบกําหนดระยะเวลาที่จะตองดําเนินการ

ปรับปรุงใหไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  (ตุลาคม  พ.ศ. 2548)   สถาบัน ฯ 

จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาวตามขั้นตอนตาง ๆ  เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  พ.ศ. 2552  เปนที่เรียบรอยแลว  โดยที่

ประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ  ไดมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  พ.ศ. 2552   ตามลําดับ  ดังน้ี 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

  1.  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มีมติใหความเห็นชอบ  

เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2552 

  2.  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มีมติใหความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  26  

มีนาคม  2552 

  3.  ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีมติใหความเห็นชอบ  เมื่อ

วันที่  12  มิถุนายน  2552 

  4.  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม  มีมติใหความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  7  

สิงหาคม  2552 

  5.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับทราบและใหความเห็นชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  พ.ศ. 2552 

เมื่อวันที่  12  มกราคม  2553 
 

 อน่ึง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตรประยุกต  พ.ศ. 2552    เร่ิมเปดสอนต้ังแต  ภาคเรียนที่  1    ปการศึกษา  2553  เปนตนไป 

   

 จํานวนนิสิต 

   

นิสิตสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 

ประจําปการศึกษา  2552 

สํารวจ  ณ  วันท่ี  1  มิถุนายน  2552 

 

ระดับการศึกษา จํานวน  (คน) 

          ปริญญาเอก  (แบบ  1  เนนวิจัย) 13 

          ปริญญาเอก  (แบบ  2  มีวิชาเรียน) 35 

          ปริญญาเอก  (ตอเน่ือง) 8 

          ปริญญาโท  (ภาคปกติ) 28 

          ปริญญาโท  (ภาคพิเศษ) 70 

รวม 154 
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  2551 

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ 

วันจันทรท่ี  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2552 

 
 

สาขาวิชา 
ปริญญาเอก ปริญญาโท รวม 

 

รวมท้ังสิ้น 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

 

การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 

 

2 

 

6 

 

2 

 

11 

 

4 

 

17 

 

21 
 

 

 

รายชื่อผูเขารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต   

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 

 

1. MISSISKANU    PRIYA  MOHAN 

2. นางสาวชัญญา  ลี้ศัตรูพาย 

3. นางชุลีกร   ยิ้มสุด 

4. นางสาวบังอร  เทพเทียน 

5. นางสาวมณทิรา  อินคชสาร 

6. นางสาวมยุรี   กลับวงษ 

7. นายบุญสิทธิ์   ไชยชนะ 

8. นายอนุ   เจริญวงศระยับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

รายชื่อผูเขารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 

 

  1.  นางสาวกิ่งออ   มะลินิล 

  2.  นางสาวโชติมา  สุรฤทธิธรรม 

  3.  นางณัฐธยาน   พงษประวัติ 

  4.  นางสาวทิพยวรรณ  จุลิรัชนีกร 

  5.  นางสาวปราณี  จอยรอด 

  6.  นางสาวพชิามญชุ  โตโฉมงาม 

  7.  นางสาวศกุลรัตน  อิงชาติเจริญ 

  8.  นางสาวศุภรางค  อินทณุห 

  9.  นางสาวสุกันยา  พูนเดช 

  10. นางสาวชุลีมาศ  อังศุเกียรติถาวร 

  11. นางสาวอาริษา  กปตถา  ณ  อยุธยา 

  12. พระมหาจันทรธรรม   (โกวิโท)  อินทรีเกิด 

  13. นายธนารัฐ   มีสวย 

 

ปริญญานิพนธของผูสําเร็จการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2551 
   

 ระดับปริญญาเอก 

1. MISSISKANU  PRIYA  MOHAN  เร่ือง  “Enhancing  the  coping  skills  and  the 

 Job  well – being  of  international  school  teachers  in  Bangkok  :  an  action  research  approach” 

2. นางสาวชัญญา  ลี้ศัตรูพาย  เร่ือง  “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของ 

เจาหนาที่เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานคร  ภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล” 

3. นางชุลีกร  ยิ้มสุด  เร่ือง  “ การพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนที่เนน 

ผูเรียนเปนสําคัญของครูประถมศึกษา  โดยใชเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” 

4. นางสาวบังอร  เทพเทียน  เร่ือง  “เพศวิถีภายใตนโยบายและมาตรการปองกันโรค 

เอดส : การศึกษาเชิงวาทกรรม” 

5.  นางสาวมณทิรา  อินคชสาร  เร่ือง  “การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนา 

สื่อและกลยุทธในการสื่อสารเพื่อลดอันตรายจากการใชสารเสพติดแบบฉีดเขาเสน” 
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6.  นางสาวมยุรี  กลับวงษ  เร่ือง  “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหน่ือยหนายและพฤติกรรม 

การดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล” 

7.  นายบุญสิทธิ์  ไชยชนะ  เร่ือง  “ผลการใชโปรแกรมสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง 

ดานบทบาทครูวิจัยและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนที่มีตอนักศึกษาครู  ในขั้นการฝกประสบการณวิชา 

ชีพครูแบบเต็มรูป” 

 8.  นายอนุ  เจริญวงศระยับ  เร่ือง  “การรับรูสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาและ 

ลักษณะสวนบุคคลที่เอ้ือตอการเปนอาสาสมัครอยางยั่งยืนในนักศึกษาระดับปริญญาตรี” 
 

 ระดับปริญญาโท 

  1.  นางสาวกิ่งออ   มะลินิล  เร่ือง  “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

ประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน” 

  2.   นางสาวโชติมา  สุรฤทธิธรรม  เร่ือง  “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

รับผิดชอบของเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมาย” 

  3.   นางณัฐธยาน   พงษประวัติ  เร่ือง  “ลักษณะทางจิตและการถายทอดทางวิชาชีพ

พยาบาลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม  โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  เขตกรุงเทพมหานคร” 

  4.   นางสาวทิพยวรรณ  จุลิรัชนีกร  เร่ือง  “ผลของการใชเทคนิคการชี้แนะทางวาจาควบคู

กับการเสริมแรงทางบวกที่มีตอพฤติกรรมการเผชิญปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1” 

  5.  นางสาวปราณี  จอยรอด  เร่ือง  “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการรับสื่ออินเทอรเน็ต

อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชวงชั้นที่  4   ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

  6.   นางสาวพิชามญชุ  โตโฉมงาม  เร่ือง  “ปจจัยทางจิตและการสนับสนุนทางสังคมที่

สัมพันธกับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมดานการปองกันโรคเอดสของเด็กเรรอนในศูนยสรางโอกาส

เด็ก  กรุงเทพมหานคร” 

  7.  นางสาวศุกลรัตน   อิงชาติเจริญ  เร่ือง  “สัมพันธภาพ  ประสบการณ  และจิตลักษณะ

ที่เกี่ยวของกับความไววางใจในทีมแพทยและพยาบาลที่ใหการผาตัดและระงับความรูสึกของผูปวยใน

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ” 

  8.  นางสาวศุภรางค  อินทุณห  เร่ือง  “ปจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมและปจจัยเชิงผลดาน

การจัดการกับความเครียดของพฤติกรรมรักการอานในนักเรียนวัยรุน” 

  9.  นางสาวสุกันยา  พูนเดช  เร่ือง  “ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

ทํางานอยางมีจริยธรรมของวิศวกร  สังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาค” 

 

 
 



 

 

31 

2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

  10.  นางสาวสุลีมาศ  อังศุเกียรติถาวร  เร่ือง  “ตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของเด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการตรวจรักษาในโรงพยาบาลภาครัฐ  เขต

กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล” 

  11.  นางสาวอาริษา  กปตถา  ณ  อยุธยา  เร่ือง  “ปจจัยสวนบุคคล  และปจจัยสภาพ 

แวดลอม  ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสายสอบสวนของพนักงานสอบสวนในสังกัดตํารวจภูธรภาค  4” 

  12.  พระมหาจันทรธรรม  (โกวิโท)  อินทรีเกิด  เร่ือง  “ความสัมพันธระหวางจิตลักษณะ  

และสถานการณทางสังคมกับประสิทธิภาพการทํางานของอาสาสมัครกูภัยมูลนิธิรวมกตัญูในเขต

กรุงเทพมหานคร” 

  13.  นายธนารัฐ มีสวย  เร่ือง  “การศึกษาการเห็นคุณคาแทในตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  : กรณีศึกษาวิทยาลัยการแพทยแผนไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี” 

 

การพัฒนานิสิต 

 กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและวิชาการ 

1. บรรยายพิเศษ  เร่ือง  “การแกไขความขัดแยงดวยสันติวิธี : แนวคิดและการปฏิบัติ” 

โดย  รองศาสตราจารย ดร.โคทม  อารียา  จากศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ในวัน 

อาทิตยที่  1  กุมภาพันธ  2552  เวลา  13.30 – 16.30  น.  ณ  หองเรียนรวม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

2. การเสนอหัวขอปริญญานิพนธ  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  ภาคพิเศษ  รุน  7  และภาคปกติ  รุน  15  ในวันอาทิตยที่  28  มิถุนายน 

2552  เวลา  8.30 – 16.30  น.  ณ  หองเรียนรวม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

 3.   สัมมนาทางวิชาการ  เร่ือง  “ชุมชนกับการพัฒนาบุคคล”  โดย  อาจารยสุนทรี   

ศรีปรัชญากุล  จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ  เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   

(กปร.)  ในวันเสารที่  18  กรกฎาคม  2552  เวลา  9.00 – 12.00  น.  ณ  หองเรียน  (8106)   สถาบันวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร 

 4.  โครงการฝกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ  ภาคสนาม  วิชา  วป  703  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ระหวางวันที่  23 – 25  กรกฎาคม  2552  ณ  บานบงเข  อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก   
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การวิจัย 

 โครงการวิจัย 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  ไดรับทุนสนับสนุนการทํา 

วิจัยของคณาจารย  จากแหลงทุนภายนอก  จํานวน  4  โครงการ  วงเงินงบประมาณ  12,855,543.- บาท 

(สิบสองลานแปดแสนหาหมื่นหาพันหารอยสี่สิบสามบาทถวน)  ดังน้ี 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

ชื่อโครงการวิจัย 

 

หัวหนาโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แหลงทุน 

1 ที่ปรึกษาโครงการศึกษาและ

พัฒนาระบบประเมินความ

เชื่อถือไววางใจ  ระหวาง

สํานักงาน ก.พ. และสวน

ราชการ 
 

อ.ดร.พรรณี  บุญประกอบ 500,000.- สํานักงานคณะ 

กรรมการขาราชการ

พลเรือน 

2 การพัฒนาหลักสูตรการวิจัย 

ชุมชนดานครอบครัว 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 1,200,000.- สํานักงานกิจการ

สตรีและสถาบัน

ครอบครัว 
 

3 โครงการวิจัย  เร่ือง  ความพึง

พอใจของลูกคาองคการเภสัช

กรรม  ป  2552 
 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 1,383,190.- องคการเภสัชกรรม 

4 โครงการบริหารจัดการและ

ประเมินโครงการเพื่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ของสถานพยาบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ผศ.ดร.อังศินันท   อินทรกําแหง 

 

 

9,772,353.- สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ  สปสช. 
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 งานวิจัยท่ีทําเสร็จ 

   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มีงานวิจัยที่ทําเสร็จเรียบรอย  

จํานวน  5  เร่ือง  ดังน้ี 

 
 

ลําดับท่ี 
 

ชื่อโครงการวิจัย 
 

คณะผูวิจัย 
 

1 โครงการประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร

สถาบันอุดมศึกษา  (นบอ.) 

• ดร.วิริณธิ์  กิตติพิชัย 

• ผศ.ดร.อังศินันท  อินทรกําแหง 

• ผศ.ดร.จุฑามาศ  แกวพิจิตร 
 

2 ปจจัยเชิงเหตุดานการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูป

การศึกษาและสภาพแวดลอมทางสังคมที่มีตอ

ความสุขใจและพฤติกรรมของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 
 

• ผศ.ดร.ฉันทนา  ภาคบงกช 

• นางสาวอุษา  ศรีจินดารัตน 

3 การวิเคราะหดัชนีความสุขใจของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศกึษา 

• รศ.งามตา  วนินทานนท 

• ผศ.ดร.ฉันทนา  ภาคบงกช 

• รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 

• นางสาวอุษา  ศรีจินดารัตน 
 

4 การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหนวยงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

 

• ผศ.ดร.อังศินันท  อินทรกําแหง 

5 ความพึงพอใจของลูกคาองคการเภสัชกรรม          

ป 2552   

• รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 

• พ.ต.ท.ผศ.ภก.นภดล  ทองนพเน้ือ 

• รศ.ดร.อรพินทร  ชูชม 

• นางทัศนา  ทองภักดี 

• นางสาวอุษา  ศรีจินดารัตน 

• ผศ.ปยดา  สมบัติวัฒนา 

• ภญ.พัชรี  ดวงจันทร 
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 การนําเสนอผลงานวิจัย 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  ไดนําเสนอผลงานวิจัยทั้งใน 

และตางประเทศ  และตีพิมพผลงานวิจัย  ดังน้ี 

  การนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย 
 

 

ลําดับท่ี 
 

ผลงาน 
 

เวทีการนําเสนอ 
 

ผูนําเสนอ 
 

1 การวิเคราะหความสัมพันธเชิง

เหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤต

ชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคน

ที่ทํางานนอกบานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

การประชุม นักวิจัยรุนใหม 

พบ เมธีวิจัยอาวุโส  สกว.  ณ  

โรงแรมฮอลิเดยอินน  รีสอรท  

รีเจนท  บีช  ชะอํา  จังหวัด

เพชรบุรี 
 

ผศ.ดร.อังศินันท อินทรกําแหง 

2 การสังเคราะหงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับความเครียดและ

การเผชิญความเครียดของคน

ไทย 

ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ 

ณ  อาคารวิจัยและการศึกษา

ตอเน่ือง ฯ มศว  

21 – 22  มกราคม  2552 
 
 

ผศ.ดร.อังศินันท อินทรกําแหง 

3 

 

1) การวิจัยและพัฒนาจิตสํานึก

ทางปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต

ของเยาวชนไทย 

2) โครงการวิจัยประเมินผล

การดําเนินงานตามแผน        

กลยุทธของมหาวิทยาลัย 

3) ผลการพัฒนาครูดานจิต

ลักษณะและทักษะการสงเสริม

ความรับผิดชอบตอหนาที่แก

นักเรียนที่มีตอพฤติกรรมการ

อบรมนักเรียนของครูและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่ของ

นักเรียนวัยรุนตอนตน 

 

นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร 

ในการสัมมนาทางวิชาการ  

เร่ือง  “จากชุมชนตนแบบ... 

สูการเปนศูนยการเรียนรู” 

ในงาน  Thailand  Research 

Expo  2009  ณ  หอง  World 

Ballroom  ชั้น  23  ศูนยการ

ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร  เซ็นทรัลเวิลด   

ราชประสงค  กทม. 

1)  รศ.ดร.อรพินทร  ชูชม 

       และคณะ 

2)  รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา   

      และคณะ 

3)  อ.ดร.พรรณี  บุญประกอบ 

      และคณะ                 
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ลําดับท่ี 

 

ผลงาน 
 

เวทีการนําเสนอ 
 

ผูนําเสนอ 
 

4 An  Evaluation  of  the 

Gifted  and  Talented  Centers 

In  Thailand 

The 6th International  Post  

Graduate  Research  

Colloquium  June 17 – 19, 

2009  Srinakharinwirot  

University, Bangkok , 

Thailand 

 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 

5 The  effect  of  psychological 

characteristics  and  child-

rearing  skill  development  on  

appropriate  parental  child-

rearing  practices  and  

children’s perception  of  

academic  support 

 

การประชุม  The  Second  

ENSEC  Conference  ของ

Bogazici  University, Turkey 

เมือง  Izmir  ประเทศ  

Turkeysd 

9 – 12  กันยายน  2552 

นางสาวอุษา  ศรีจินดารัตน 

 

 

  การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิต 
 

 

ลําดับท่ี 
 

ผลงาน 
 

เวทีการนําเสนอ 
 

ผูนําเสนอ 
 

1 ปจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคม

และปจจัยเชิงผลดานการ

จัดการกับความเครียดของ

พฤติกรรมรักการอานใน

นักเรียนวัยรุน 

 

วันสถาปนาสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร  ครบรอบ  

54  ป   วันที่  25  สิงหาคม  

2552 

นางสาวศุภรางค  อินทุณห 
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ลําดับท่ี 
 

ผลงาน 
 

เวทีการนําเสนอ 
 

ผูนําเสนอ 
 

2 ปจจัยทางจิตและการ 

สนับสนุนทางสังคมที่สัมพันธ

กับพฤติกรรมการยอมรับ 

นวัตกรรมดานการปองกันโรค

เอดสของเด็กเรรอนในศูนย

สรางโอกาสเด็ก  กรุงเทพ 

มหานคร 

วันสถาปนาสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร  ครบรอบ  

54  ป  วันที่  25  สิงหาคม  

2552 

นางสาวพิชามญชุ  โตโฉมงาม   

3 ลักษณะทางจิตและการถาย 

ทอดทางวิชาชีพพยาบาลที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

พยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ

ของพยาบาลจบใหม   

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ  เขตกรุงเทพ 

มหานคร 

วันสถาปนาสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร  ครบรอบ  

54  ป  วันที่  25  สิงหาคม  

2552 

นางณัฐธยาน  พงษประวัติ   

4 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติ 

กรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

ของเด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อ

เอชไอวีที่มารับบริการตรวจ

รักษาในโรงพยาบาลภาครัฐ  

เขตกรุงเทพมหานคร  และ

ปริมณฑล 

วันสถาปนาสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร  ครบรอบ  

54  ป  วันที่  25  สิงหาคม  

2552 

นางสาวสุลีมาศ  อังศุเกียรติถาวร   

5 ความสัมพันธระหวางจิต

ลักษณะ  และสถานการณทาง

สังคมกับประสิทธิภาพการ

ทํางานของอาสาสมัครกูภัย

มูลนิธิรวมกตัญูในเขต

กรุงเทพมหานคร 

วันสถาปนาสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร  ครบรอบ  

54  ป  วันที่  25  สิงหาคม  

2552 

พระมหาจันทรธรรม  อินทรีเกิด   
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ลําดับท่ี 
 

ผลงาน 
 

เวทีการนําเสนอ 
 

ผูนําเสนอ 
 

6 การศึกษาการเห็นคุณคาแทใน

ตนเองของนักศึกษามหา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : 

กรณีศึกษาวิทยาลัยการแพทย

แผนไทย  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

วันสถาปนาสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร  ครบรอบ  

54  ป  วันที่  25  สิงหาคม  

2552 

นายธนารัฐ  มีสวย   

7 ปจจัยสวนบุคคลและปจจัย

สภาพแวดลอม  ที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติงานสายสอบสวน

ของพนักงานสอบสวน   

ในสังกัดตํารวจภูธรภาค  4 
 
 

วันสถาปนาสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร  ครบรอบ  

54  ป  วันที่  25  สิงหาคม  

2552 

นางสาวอาริษา กปตถา ณ อยุธยา   

 

  บทความตีพิมพของคณาจารย 
 

 

ลําดับท่ี 
 

ผลงาน 
 

วารสาร 
 

เจาของบทความ 
 

1 การวิจัยกึ่งทดลอง วารสารพฤติกรรมศาสตร 

ปที่  15  ฉบับที่  1  

กันยายน  2552 
 

รศ.ดร.อรพินทร  ชูชม 

2 Survey  of  Thais’ Mobile  Phone- 

Battery  Usage  and  Disposal 

The Journal of  Behavioral  

Science (Vol.4 No.1 

September 2009) 
 

รศ.ดร.อรพินทร  ชูชม 

3 บาน วัด โรงเรียน กับการปลูกฝง

ถายทอดแกเยาวชน : การประมวลผล

งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 
 

วารสารพัฒนาสังคม ปที่ 

11 ฉบับที่ 1 เมษายน 2552 

รศ.งามตา  วนินทานนท 
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ลําดับท่ี 
 

ผลงาน 
 

วารสาร 
 

เจาของบทความ 
 

4 ICANDO : Development  Process 

Model   

The Journal of  Behavioral  

Science (Vol. 4 No. 1  

September 2009) 
 

ผศ.ประทีป  จินงี่ 

5 จริยธรรมในเด็กและเยาวชน วารสารพฤติกรรมศาสตร 

ปที่ 15 ฉบับที่ 1 กันยายน 

2552 
 

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ  ชัววัลลี 

6 เคร่ืองมือวัดภูมิคุมกันทางจิตแบบพหุ

มิติ : การใชเพื่อการวิจัยทางจิต

พฤติกรรมศาสตร 

เอกสารการสัมมนา

นักพัฒนา โครงการ

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา

พหุดัชนีทางจิต ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงดวยการ

วิจัยสายจิตพฤติกรรม

ศาสตร โครงการวิจัย

แมบท : การวิจัยและ

พัฒนาระบบพฤติกรรม

ไทย ภาระกิจสราง

เศรษฐกิจและสันติสุข 

(วช.) 23 – 24 มิถุนายน 

2552  ณ  โรงแรมมิราเคิล

แกรนด คอนเวนชั่น  กทม. 
 

รศ.งามตา  วนินทานนท 
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ลําดับท่ี 
 

ผลงาน 
 

วารสาร 
 

เจาของบทความ 
 

7 การบริหารจัดการและประเมิน

โครงการเพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ  ของหนวยงานใน 

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

วารสารพฤติกรรมศาสตร 

ปที่ 15 ฉบับที่ 1 กันยายน 

2552 
 

ผศ.ดร.อังศินันท อินทรกําแหง 

8 ผลการใชโปรแกรมการจัดการภาวะ

วิกฤตชีวิตดวยตนเอง  ตามแนว

ตะวันตกที่มีตอการรับรูภาวะวิกฤต

ชีวิตและความสุขใจของสตรีไทย

สมรสวัยกลางคน  ในกรุงเทพมหานคร 
 

วารสารพัฒนาสังคม  

ปที่ 11  ฉบับที่  2  

ธันวาคม 2552 

ผศ.ดร.อังศินันท อินทรกําแหง 

 

การบริการวิชาการ 

 การบริการวชิาการแกสังคม 

 

วัน / เวลา ชื่อโครงการ กิจกรรม สถานท่ีจัดงาน 

1 ต.ค. 51 โครงการ  “พัฒนาความ 

สามารถทางอารมณและสังคม

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา” 
 

อ.ดร.พรรณี  บุญประกอบ   

และ  นางทัศนา  ทองภักดี   

ติดตามผลโครงการวิจัย 
 

โรงเรียนในอําเภอเมือง  

และอําเภอองครักษ  

จังหวัดนครนายก  

จํานวน  15  โรง 
 

15 ต.ค. 51 โครงการ  “จัดทํารางขอบังคับ

ดานจรรยาขาราชการ  กรม

อนามัย” 

อ. ดร.พรรณี  บุญประกอบ   

ที่ปรึกษาการประชุม  

คณะทํางานโครงการวิจัย 
 

หองประชุมกอง 

การเจาหนาที่  ชั้น  2  

อาคาร  2  กรมอนามัย  

กระทรวงสาธารณสุข 
 

29  ม.ค. 52 โครงการเสริมสรางทัศนคติ

ทางดานบวก  คร้ังที่ 1 ใหแก

นักเรียนโรงเรียนสวัสดีวิทยา 
 
 

นางทัศนา  ทองภักดี      

ติดตามโครงการ 

โรงเรียนสวัสดีวิทยา 
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วัน / เวลา ชื่อโครงการ กิจกรรม สถานท่ีจัดงาน 

25  ก.พ. 52 โครงการเสริมสรางทัศนคติ

ทางดานบวก  คร้ังที่  2    

ใหแกนักเรียนโรงเรียน 

วัดดิสหงสาราม 
 
 

นางทัศนา  ทองภักดี      

ติดตามโครงการ 

โรงเรียน 

วัดดิสหงสาราม 

27 – 28 มี.ค. 52 โครงการสงเสริมและฟนฟู 

สุขชีวิตสัญจร  สําหรับผูนํา

ชุมชน  เจาหนาที่อนามัย  

อาสาสมัครสาธารณสุข  

ผูสูงอายุและเยาวชน 
 
 

นางทัศนา  ทองภักดี 

จัดกิจกรรมของโครงการศูนย

ใหคําปรึกษาและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย  (บก 7) 

วัดศรีรัตนาราม   

ตําบลชอนสมบูรณ 

อําเภอหนองมวง 

จังหวัดลพบุรี 

27 – 29  เม.ย.  52 

9.00 – 16.00  น. 

โครงการอบรม  เร่ือง  “การ

สรางเสริมแนวคิดและการ

ปรับปรุงโครงการปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมสุขภาพ” 
 

ผศ.ดร.อังศินันท  อินทรกําแหง  

ประธานอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ใหแก  เจาหนาที่จากหนวย 

งานภาครัฐและเอกชนและ

องคกรไมหวังผลกําไร  

จํานวน  120  คน 
 
 

โรงแรมแมกซ   

ถนนพระราม 9  

กรุงเทพ ฯ 

22  มิ.ย. 52 

9.00 – 16.00  น. 

โครงการอบรม  เร่ือง  

“หลักเกณฑและการดําเนิน 

การบริหารจัดการโครงการ

ตามขอสัญญา” 
 

ผศ.ดร.อังศินันท  อินทรกําแหง   

ประธานอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ใหแก  หัวหนาโครงการเพื่อ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ”  จํานวน  140  คน 
 

 

โรงแรมแมกซ   

ถนนพระราม 9  

กรุงเทพ ฯ 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

วัน / เวลา ชื่อโครงการ กิจกรรม สถานท่ีจัดงาน 

17 มิ.ย. 52 

 

The  6th International  Post 

Graduate  Research  

Colloquium 

9.30 – 11.00  a.m.  Panel   

Discussion in “Research 

Designs and Statistics for the 

Behavioral Science Research 

: Present and Future” 

2.45 p.m. – 2.30 p.m. 

Paper Sessions 1 

Session A : Clinical and 

Counseling   จํานวน  4  เร่ือง  

Session B : Education  จํานวน  

6  เร่ือง  

Session C : Industrial and 

Organizational   

จํานวน  4  เร่ือง 

2.45 p.m. – 4.30 p.m. 

Paper Sessions 2 

Session A : Clinical and 

Counseling  จํานวน  4  เร่ือง   

Session B : Education 

จํานวน  6  เร่ือง 

Session C : Industrial and 

Organizational 

จํานวน  4  เร่ือง 

 

 

ณ  หองประชุมชั้น 8 

สํานักหอสมุดกลาง 

มศว 

 

 

 

 

Conference Room 1 

 

Conference Room 2 

 

Conference Room 3 

 

 

 

 

Conference Room 1 

 

Conference Room 2 

 

Conference Room 3 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

วัน / เวลา ชื่อโครงการ กิจกรรม สถานท่ีจัดงาน 

25  ส.ค. 52 

 

โครงการประชุมวิชาการทาง

พฤติกรรมศาสตร  เน่ืองใน

โอกาสวันสถาปนาสถาบัน 

วิจัยพฤติกรรมศาสตร 

ครบรอบ  54  ป 
 

10.00 – 12.00 น.   

การอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง  

“ทิศทางการวิจัยเพื่อการพัฒนา

บุคคลและสังคม  ในมุมมอง

ของนักพฤติกรรมศาสตร” 

13.00 – 16.00 น.  

นําเสนอผลงานวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร  จํานวน  

 9  เร่ือง 
 

หองเรียนรวม  ชั้น  1 

สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร  มศว 

 

 การเขารวมประชุม  สัมมนา / ฝกอบรม / ศึกษาดูงาน 

 

ชื่อ - สกุล เร่ือง หนวยงานท่ีจัด วัน เดือน ป / สถานท่ี 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 

ผศ.ประทีป  จินงี่ 

นางทัศนา  ทองภักดี 

สัมมนาวิชาการนานาชาติ 

เร่ือง  “สรางสรรคสมอง... 

สูเศรษฐกิจสังคมที่สราง 

สรรค” 

สถาบันสงเสริมอัจฉริย 

ภาพและนวัตกรรมการ

เรียนรู  (สสอน.) 

16 – 17 ตุลาคม 2551 

ณ  ศูนยนิทรรศการและ

การประชุมแหงชาติ 

ไบเทคบางนา 
 

ผศ.ดร.อังศินันท 

อินทรกําแหง 

ประชุมหารือแนวทางการ

ดําเนินงานโครงการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ 

สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ  

(สปสช.) 

10 พฤศจิกายน  2551 

ณ  หองประชุม 1 ชั้น 28 

สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ   
 

ผศ.ดร.อังศินันท 

อินทรกําแหง 

ประธานในการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดทัศนารุณ 

สุนทริการาม   

26  ธันวาคม  2551 

หองประชุมโรงเรียน   

วัดทัศนารุณสุนทริการาม  

เขตราชเทวี  กทม 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

ชื่อ - สกุล เร่ือง หนวยงานท่ีจัด วัน เดือน ป / สถานท่ี 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา ประชุมสภาวิชาการ  

คร้ังที่  1 / 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร 

9  กุมภาพันธ  2552 

ณ  หองประชุม 

สรัสจันทร 
 

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ 

ชัววัลลี 

ประธานการประชุม

วิชาการครอบครัวศึกษา  

เร่ือง  “การจัดการครอบ 

ครัวดวยความรูในเวทีการ

นําเสนอผลงานวิจัย” 
 

มูลนิธิเครือขาย

ครอบครัว 

12  กุมภาพันธ  2552 

ณ  อาคารศูนยประชุม 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

นางทัศนา  ทองภักดี เสวนาคร้ังที่  2  เร่ือง   

“แนวทางการผสมผสาน

การแพทยแผนไทยเขาสู

ระบบบริการสาธารณสุข” 

คณะกรรมาธิการ  การ

วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี

การสื่อสารและ 

โทรคมนาคมวุฒิสภา 
 

24  กุมภาพันธ  2552 

ณ  โรมแรมเรดิสัน 

กรุงเทพมหานคร 

นางทัศนา  ทองภักดี สัมมนาผูทรงคุณวุฒิ 

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและ

วัฒนธรรม  เร่ือง  “การทํา

วิจัยเพื่อพัฒนาพระศาสน-

จักรคาทอลิกในบริบทของ

สังคมไทย” 
 

วิทยาลัยแสงธรรม 14  มีนาคม  2552 

ณ  หองประชุมคณาจารย  

วิทยาลัยแสงธรรม 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา ประชุมสภาวิชาการ  

คร้ังที่  2 / 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร 

15  พฤษภาคม  2552 

ณ  หองประชุม 

สรัสจันทร   
 
 

คณาจารยและบุคลากร 

สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร  จํานวน  22  คน 

ศึกษาดูงานดานการจัดการ 

สํานักงานและกิจการของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี 
 

สถาบนัวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร 

27 – 28  พฤษภาคม 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

ชื่อ - สกุล เร่ือง หนวยงานท่ีจัด วัน เดือน ป / สถานท่ี 

ผศ.ดร.อังศินันท 

อินทรกําแหง 

ประชุม  เร่ือง  การบูรณา

การงานสรางเสริมสุขภาพ

ในมหาวิทยาลัย  ทั้งงาน

การเรียนการสอน  งาน

บริหารและงานวิจัย  

ระหวางหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  มศว 26   มิถุนายน  2552 

ณ  หองประชุม  501 

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

มศว 

อ.ดร.นริสรา  พึ่งโพธ์ิสภ ประชุมวิชาการระดับชาติ  

คร้ังที่  5  ประชากรและ 

สังคม  2552  เร่ือง  

“ครอบครัวไทยใน

สถานการณเปลี่ยนผานทาง

สังคมและประชากร” 
 

วิทยาลัยประชากรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1  กรกฎาคม  2552 

ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร 

กทม. 

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ 

ชัววัลลี 

ประชุมสภาวิทยาลัย 

แสงธรรม 

วิทยาลัยแสงธรรม 23  กรกฎาคม  2552    

ณ  หองประชุมคณาจารย  

วิทยาลัยแสงธรรม      

 

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ 

ชัววัลลี 

ประชุมกลุมยอย  เพื่อชี้แจง 

การรับทุนวิจัยสุขภาวะ 

ครอบครัว 

มูลนิธิเครือขาย

ครอบครัว 

13  สิงหาคม  2552 

ณ  หองประชุม 2  ชั้น 35 

สํานักงาน สสส.   

อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร 

ถ.พญาไท  กทม. 
 

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ 

ชัววัลลี 

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงาน 

ครอบครัวศึกษา 

มูลนิธิเครือขาย

ครอบครัว 

11  กันยายน  2553 

ณ  หองมูลนิธิเครือขาย 

ครอบครัว  ซอย  8 

ประชานิเวศน   

เขตจตุจักร  กทม. 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

ชื่อ - สกุล เร่ือง หนวยงานท่ีจัด วัน เดือน ป / สถานท่ี 

อ.ดร.นริสรา  พึ่งโพธ์ิสภ ประชุมโครงการวิจัย  เร่ือง 

“ภาวะสมรสและทศันคติ 

ตอการสมรสของสตรีไทย 

ในสังคมยุคใหม” 

วิทยาลัยประชากร 

ศาสตร  จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย 

30  กันยายน  2552 

ณ  วิทยาลัยประชากร 

ศาสตร  จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย 
 

 

 การเปนผูทรงคุณวุฒิ / ผูเชี่ยวชาญ / กรรมการวิชาการ / วิทยากร / อาจารยพิเศษ 

  

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

6  ตุลาคม  2551 

สํานักงาน ก.พ. 

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ ชัววัลลี วิทยากรรวมอภิปราย  

หัวขอ  “หลักแนวคิด 

ทฤษฎี  จริยธรรมเพื่อสราง

จรรยาขาราชการ”  ใหแก 

ขาราชการ ก.พ.  กรมปาไม 

กรมราชทัณฑ  กรมการ

ปกครอง    และกรมอนามัย 
 

หองคอนเวนชั่น   

โรงแรมพร้ินสต้ันพารค 

สวีท  เขตดินแดง  กทม. 

10  ตุลาคม  2551 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.อังศินันท   

อินทรกําแหง 

วิทยากรบรรยาย  เร่ือง 

“การนําเสนอแนวโครงราง

การวิจัยทางการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน” 

หอง  505  ชั้น  5  อาคาร 

ประชุมสุขอาชวอํารุง 

คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

27 – 31  ตุลาคม 2551 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา วิทยากรในการประชุม

ปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ

และจําแนกพฤติกรรมบงชี้

ของคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

 

โรงแรมรอแยลเบญจา 

กทม. 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

24  พฤศจิกายน  2551 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

รศ.งามตา  วนินทานนท วิทยากรอภิปราย  เร่ือง  

“ปลูกพลังรัก  สรางพลัง

ปญญา  ตานปญหาเด็กและ

เยาวชน”  ในโครงการ

สัมมนาวิชาการคหกรรม

ศาสตรแหงชาติ  คร้ังที่  17 

 

หองสุธรรม  อารีกุล 

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร 

1  ธันวาคม  2551 

โรงพยาบาลเลิดสิน 

 

นางทัศนา  ทองภักดี วิทยากร  “หัวเราะบําบัด” 

ใหแกผูปวยและกลุมเสี่ยง 

โรคเบาหวานและบุคลากร 

โรงพยาบาลเลิดสิน 

หองประชุม  ศูนย

สงเสริมมิตรภาพบําบัด 

ชั้น  7  อาคาร  33  ป 

โรงพยาบาลเลิดสิน 
 

3  ธันวาคม  2551 

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ผศ.ประทีป  จินงี่ ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

เคร่ืองมือวิจัย  เร่ือง  

“โมเดลเชิงสาเหตุของ

คุณภาพนักเรียน  โดยใช

รูปแบบเปาหมายทักษะ

ชีวิต”  ของนิสิตระดับ

ปริญญาโท   
 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา

การศึกษา 

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4, 5  ธันวาคม  2551 

สถาบันเทคโนโลยี

ปญญาภิวัฒน 

ผศ.ดร.อังศินันท 

อินทรกําแหง 

วิทยากรบรรยาย  เร่ือง 

“เทคนิคการเขียนรายงาน

การวิจัยและบทความ

วิชาการเพื่อการตีพิมพ” 

ใหแก  คณาจารยสถาบัน

เทคโนโลยีปญญาภิวัฒน 
 

หอง  1301  ชั้น  3 

อาคารอํานวยการ 

สถาบันเทคโนโลยี

ปญญาภิวัฒน   

ถ.แจงวัฒนะ  กทม. 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

6  ธันวาคม  2551 

คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

อ.ดร.นําชัย   

ศุภฤกษชัยสกลุ 

วิทยากรบรรยายหัวขอ 

“การหาคุณภาพแบบ 

ทดสอบ  โดยการใช

โปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS”  

ใหแก  นิสิตระดับปริญญา 

โท  คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร  อาคาร  3  

ชั้น 5 คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร 

11 – 20  ธันวาคม  

2551 

สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร 

ผศ.ดร.ออมเดือน  สดมณี 

อ.ดร.สธญ  ภูคง 

วิทยากร  โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการวิจัย        

พฤติกรรมศาสตร  เร่ือง 

“การวิจัยเชิงคุณภาพ” 

รุนที่  5 

สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร มศว  และภาค 

สนาม  ณ  บานบุงเข  

ต.หนองแสง อ.ปากพลี 

จ.นครนายก 
  

22  ธันวาคม  2551 

สถานพินิจและ

คุมครองเด็กและ

เยาวชน   

จ.พระนครศรีอยุธยา 

นางทัศนา  ทองภักดี วิทยากรบรรยายและ

ฝกอบรม  โครงการสราง

ขวัญ เพิ่มพูนกําลังใจ  เพื่อ

พัฒนาคุณคาแหงตน ใหแก  

เยาวชนที่อยูระหวางรอการ

พิจารณาคดี 
 

อาคารใตหอนอน  สถาน

พินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชน  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

23, 30 ธันวาคม  2551 

20  มกราคม  2552 

3,10 กุมภาพันธ  2552 

17  มีนาคม  2552 

มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
 

อ.ดร.นําชัย   

ศุภฤกษชัยสกลุ 

วิทยากรบรรยายกระบวน

วิชา  MC  760  (วิธีวิจัย

ทางการสื่อสารมวลชน) 

อาคารทาชัย 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

29  ธันวาคม  2551 

สถานพินิจและคุมครอง 

เด็กและเยาวชน   

จ.พระนครศรีอยุธยา 

นางทัศนา  ทองภักดี วิทยากรบรรยายและ

ฝกอบรม  โครงการ   

“สยามหัวเราะสัญจร”  

คร้ังที่1  ใหแก  เยาวชน   

ที่รอการพิจารณาคดี 
 

สถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชน  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

8, 29  มกราคม  2552 

สถาบันเทคโนโลยี  

ปญญาภิวัฒน 

ผศ.ดร.อังศินันท 

อินทรกําแหง 

วิทยากรบรรยาย  หัวขอ 

“เทคนิคการเขียน

บทความทางวิชาการ”  

ใหแก  คณาจารยของ 

สถาบันเทคโนโลยี 

ปญญาภิวัฒน   
 

สถาบันเทคโนโลยี

ปญญาภิวัฒน   

ถ.แจงวัฒนะ  กทม. 

 

14  มกราคม  2552 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ 

นางทัศนา  ทองภักดี ผูเชี่ยวชาญตรวจแบบ 

สอบถามโครงการวิจัย 

เร่ือง “ความตองการศึกษา 

ตอหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ : กรณีศึกษา

นักเรียนปริญญาตรี  ป  4  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

15  มกราคม  2552 

โรงเรียนวัดเวตวัน 

ธรรมาวาส 

นางทัศนา  ทองภักดี ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ

รวมรวมขอมูลสําหรับการ

ทําผลงานทางวิชาการ  ชื่อ  

รายงานการพัฒนาแบบฝก

เสริมทักษะสนุกคิดสนุก

เขียน  เร่ือง  “การเขียนเชิง

สรางสรรคโดยใชการตูน

เปนสื่อของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา  ปที่  6 

โรงเรียนวัดเวตะวัน    

ธรรมาวาส” 
 

โรงเรียนวัดเวตะวัน    

ธรรมาวาส” 

 

23  มกราคม  2552 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

รศ.งามตา  วนินทานนท วิทยากรในโครงการเวที

วิจัยมนุษยกับสังคม  2552 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

25  มกราคม  2552 

15, 18, 22  กุมภาพันธ  

2552   

มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระ

อุปถัมภสมเด็จพระพี่นาง

เธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาส     

ราชนครินทร 
 

นางทัศนา  ทองภักดี วิทยากรอบรม   

“ธรรมานามัย”  รุนที่  5  

ในหัวขอเร่ือง  สวดมนต  

สมาธิ  และกายบริหาร  

โดยการหัวเราะ  ใหแก

ผูสูงอายุ 

หองประชุมสลากกิน

แบงรัฐบาล  มูลนิธิชีวิต

พัฒนาในพระอุปถัมภ

สมเด็จพระพี่นางเธอ  

เจาฟากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทร 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

5  กุมภาพันธ  2552 

สถานีโทรทัศนโมเดิรน

ไนททีวี 

นางทัศนา  ทองภักดี วิทยากร  รายการสด  9  

รวมใจ (คนไทยไมทิ้งกัน) 

ในโครงการสยามหัวเราะ  

เพาะสุขภาพกาย ใจ สังคม 

ใหแก  ตํารวจจราจร 
 

สตูดิโอ 2  อาคาร

ออกอากาศ  สถานี 

โทรทัศนโมเดิรนไนท

ทีวี 

10  กุมภาพันธ  2552 

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.อังศินันท 

อินทรกําแหง 

วิทยากร  บรรยาย  เร่ือง  

“การเสนอแนะโครงราง

การวิจัยทางการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน” 
 

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

11  กุมภาพันธ  2552 

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

รศ.งามตา  วนินทานนท วิทยากร  บรรยาย  เร่ือง  

“แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

ใหแก  บุคลากร  วช.” 
 

หองประชุมจอมพล 

สฤษด์ิ  ธนะรัชต  วช. 

20  กุมภาพันธ  2552 

กระทรวงมหาดไทย 

นางทัศนา  ทองภักดี วิทยากร โครงการอบรม

การดูแลผูสูงอายุ  โดยมี

สวนรวมของครอบครัว

ในชัว่โมงหัวเราะคลาย

เครียด 
 

หองประชุม

กระทรวงมหาดไทย 

3  มีนาคม  2552 

โรงเรียนวัดดิสหงสาราม   

นางทัศนา  ทองภักดี ผูเชี่ยวชาญ  ตรวจแบบ 

สอบถามผลงานวิจัย  เร่ือง  

ประเมินโครงการสงเสริม

วินัยรักการอานของ 

นักเรียนโรงเรียน          

วัดดิสหงสาราม  

สํานักงานเขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร 
 

โรงเรียน 

วัดดิสหงสาราม  

สํานักงานเขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 

 



 

 

51 

2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

 

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

13  มีนาคม  2552             

คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา กรรมการ  สอบพิจารณา

โครงรางวิทยานิพนธของ

นิสิตระดับปริญญาเอก  

คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

หอง  ED 2107   

คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15  มีนาคม  2552 

โรงเรียนวัดลานบุญ 

นางทัศนา  ทองภักดี วิทยากร  กิจกรรมหัวเราะ

บําบัดในงานนิทรรศการ

วิชาการลานบุญ   

ปการศึกษา  2551 
 

หองประชุมโรงเรียน 

วัดลานบุญ   

เขตลาดกระบัง  

กรุงเทพมหานคร 

26  มีนาคม  2552 

โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี 

นางทัศนา  ทองภักดี วิทยากร  โครงการปรับ

พฤติกรรมสรางเสริม

สุขภาพเพื่อลดภาวะเสี่ยง

ตอโรคอวนลงพุงและโรค

กระดูกพรุน  ใหกับศูนย

สงเสริมสุขภาพและ

โภชนาการ  ซึ่งจัดขึ้น

สําหรับคณาจารยโรงเรียน

สุรศักด์ิมนตรี 
 

หองประชุมกิติขจร 

โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี 

2  เมษายน  2552 

มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย 

อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ วิทยากร โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  “การ

ทําวิจัยการเรียนการสอน” 

หองเรียน  Ex-MBA 

มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย 
 

4 เมษายน – 16 พฤษภาคม 

2552  บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธนบุรี 

อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ อาจารยพิเศษ  รายวิชา 

930003  หลักสูตรการ

จัดการเรียนรูและวิชาชีพ 

ภาคฤดูรอน  ปการศึกษา 

2551 
 

อาคารอเนกประสงค 

และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

 

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

9  เมษายน  2552 

คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา กรรมการ  สอบวิทยา 

นิพนธ  เร่ือง  “Predictive 

Factors  of  Condom  use 

Behavior  among  Thai 

Adolescents” 
 

หองประชุม 

คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

9  เมษายน  2552 

คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ 

เร่ือง  “กลยุทธการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  กอง

บังคับการตํารวจทองเที่ยว 

ณ  ศูนยศิลปาชีพ”   
 

คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

22  เมษายน  2552 

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ วิทยากร  อบรมครู

คณิตศาสตร  หัวขอเร่ือง 

“การทําวิจัยในชั้นเรียน” 

คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
 
 

22 – 25   เมษายน  2552 

 

 

รศ.งามตา  วนินทานนท 

ผศ.สน่ัน  มีขันหมาก 

วิทยากร  การประชุม

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

นักวิจัยภายใตโครงการ

สงเสริมการวิจัยและ

พัฒนาพหุดัชนีทางจิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและโครงการ

สงเสริมการวิจัยและ

พัฒนาจิตดวยนิทาน   

(คร้ังที่  1) 
 
 

โรงแรมระยอง  รีสอรท  

จังหวัดระยอง 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

 

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

23  เมษายน  2552 

คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

นางทัศนา  ทองภักดี วิทยากร  บรรยายหัวขอ

เร่ือง  “หัวเราะบําบัดกับ

การจัดการความเครียด”  

ใหกับพยาบาลประจําการ

และผูปฏิบัติงานพยาบาล

ของงานการพยาบาล

ปองกันโรคและสงเสริม

สุขภาพ 

 

อาคารเรียนรวม 

คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

6 – 8  พฤษภาคม  2552 อ.ดร.นําชัย  

ศุภฤกษชัยสกลุ 

วิทยากร  ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ  เร่ือง  “สรุป

บทเรียนองคความรูและ

ทฤษฎีการประเมิน

นโยบายสุขภาพและ   

การวิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพ  ดวยโปรแกรม  

Atlas” 

 

โรงแรมทอแสง        

โขงเจียม  อ.โขงเจียม 

จ.อุบลราชธานี 

15  พฤษภาคม  2552 

4  มิถุนายน  2552 

ศูนยบริการสาธารณสุข 

56  ทับเจริญ 

 

นางทัศนา  ทองภักดี วิทยากร โครงการหัวเราะ 

บําบัดของศูนยบริการ

สาธารณสุข 56  ทับเจริญ  

ใหแก  เจาหนาที่และ

สมาชิกชมรมผูสูงอาย ุ

 

ศูนยบริการสาธารณสุข 

56  ทับเจริญ 

25  พฤษภาคม  2552 

อธิบดีกรมราชทัณฑ 

 

อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ วิทยากร  ใหความรูในการ

จัดทําคูมือขอบังคับวาดวย

จรรยาขาราชการ  ใหแก  

ผูบริหารและบุคลากร 
 

หองประชุม   

กรมราชทัณฑ  ชั้น 2 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

27  พฤษภาคม  2552 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ วิทยากร  บรรยาย  เร่ือง  

“ภาวะผูนําและจิตวิทยา

การศึกษา”  ในหลักสูตร

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม  

ประจําป  2552 
 

ชลพฤกษรีสอรท 

จ.นครนายก 

ภาคเรียนที่  1 / 2552 

ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา  

มศว 

อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ สอนรายวิชา  SCE  642 

Seminar  in Science 

Education  Research 

ใหแก  นิสิตหลักสูตร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศึกษา  ชั้นปที่  1  และ 2 
 

ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา  

มศว 

8  มิถุนายน  2552 

แขนงวิชาหลักสูตรและ

การสอน  สาขาวิชาศึกษา 

ศาสตร  มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิการ 

อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ ผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณา

เคร่ืองมือวิจัยวิทยานิพนธ 

ของนิสิตระดับปริญญา 

โท  เร่ือง  “ผลการจัดการ

เรียนรูที่สงเสริมพหุ

ปญญา  ตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา  ปที่ 2  

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ   

ปทุมวัน  กทม.”   
 

มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิการ 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

11  มิถุนายน  2552 

คณะพลศึกษา  มศว 

ผศ.ดร.อังศินันท 

อินทรกําแหง 

ผูทรงคุณวุฒิ  ตรวจเคร่ือง 

มือวิจัย  ของ  ผศ.สุนันทา 

ศรีศิริ  ภาควิชาสุขศึกษา 

คณะพลศึกษา มศว  เร่ือง 

“ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการออกกําลัง

กายของบุคลากร

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ” 
 

คณะพลศึกษา  มศว 

21  มิถุนายน  2552 อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ วิทยากร  หัวขอวิชา

กระบวนทัศนใหมในการ

บริหาร โครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการหลักสูตร

การสรางภาวะผูนําเพื่อ

บริหารการเปลี่ยนแปลง

องคกร  รุนที่ 6 
 

โรงแรมทีเคพาเลซ 

กรุงเทพมหานคร 

23 – 24  มิถุนายน  2552 

โครงการวิจัยแมบท :   

การวิจัยและพัฒนาระบบ

พฤติกรรมไทย  วช. 

รศ.งามตา  วนินทานนท 

 

วิทยากร  การสัมมนา

นักพัฒนา  โครงการ  

“สงเสริมการวิจัยและ

พัฒนาพหุดัชนีทางจิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง”  ที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงดวยงานวิจัยสาขา

จิตพฤติกรรมศาสตร 
 

หองจูปเตอร  ชั้น  3 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด 

กทม. 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

24  มิถุนายน  2552 

มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

รศ.งามตา  วนินทานนท 

 

วิทยากร  บรรยาย  เร่ือง 

“วิธีการสัมภาษณเชิงลึก

และวิธีการสังเกตแบบมี

สวนรวม”  ซึ่งเปนการจัด

อบรมหลักสูตรเคร่ืองมือ

และเทคนิคตาง ๆ ในการ

วิจัยเชิงคุณภาพ   ใหแก  

บุคลากร  มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 
 

อาคารบริหาร 

มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

26  มิถุนายน  2552 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

อ.ดร.นําชัย 

ศุภฤกษชัยสกลุ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

กรรมการสอบเคาโครง

วิทยานิพนธ  ของ  

นางสาวโรจนี  สนิทวงศ  

ณ  อยุธยา  นักศึกษา

บัณฑิตศึกษา  สาขาวิชา

สื่อสารมวลชน          

คณะมนุษยศาสตร 
 

คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ภาคเรียนที่  1 / 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

อ.ดร.นําชัย 

ศุภฤกษชัยสกลุ 

สอนรายวิชา  “ระเบียบวิธี

วิจัยขั้นสูง”  ใหแก นิสิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต  สาขายุทธศาสตร

การพัฒนา  รุนที่  2 
 

 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภูเก็ต 

30  มิถุนายน  2552 

กรมชลประทาน 

อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ วิทยากร  บรรยาย  หัวขอ 

“การสรางแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ในการทํางาน” 
 

โรงแรมเมธาวลัย 

จ.เพชรบุรี 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

15, 16, 21  กรกฎาคม 

2552   

โรงพยาบาลนครปฐม 

นางทัศนา  ทองภักดี วิทยากรในหัวขอเร่ือง 

“หัวเราะบําบัด” 

ศูนยการเรียนรูและ

สรางเสริมสุขภาพ  

โรงพยาบาลนครปฐม 
 

28  กรกฎาคม  2552 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต 

ผศ.ดร.อังศินันท 

อินทรกําแหง 

วิทยากรบรรยายในหัวขอ 

เร่ือง  “เทคนิคการเขียน

บทความทางวิชาการ

เพื่อใหไดรับการตีพิมพ”  

ในโครงการสัมมนา  “การ

พัฒนาศักยภาพในการทํา

วิจัยของบุคลากรหลักสูตร

นิเทศศาสตร  ศูนยระนอง  

2  คร้ังที่  3” 
 

หอง  401  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต 

30  กรกฎาคม  2552 

ชมรม  Executive  “Go” 

Club  Bangkok  และ 

บริษัท  ซีพี  ออลล  จํากัด 

(มหาชน) 

 

อ.ดร.สุภาพร  ธนะชานันท วิทยากรในการเสวนา

หัวขอ  “หมากลอมกับ

การพัฒนาลักษณะอันพึง

ประสงคของเยาวชนไทย” 

หองประชุม  IIIIC  

อาคารซีพีทาวเวอร 

ชั้น  11  ถ.สีลม  กทม. 

28  สิงหาคม   2552 

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา วิทยากร  ในกิจกรรม  

Twilight  Program  ใน

หัวขอเร่ือง  “เทคนิควิจัย

เชิงปริมาณ : การปฏิบัติที่

ไมเหมาะสมเกี่ยวกับการ

วิเคราะหองคประกอบ”  

ในงานการนําเสนอ

ผลงานวิจัยแหงชาติ 2552 

(Thailand Research Expo 

2009) 

ศูนยประชุมบางกอก

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร  

เซ็นทรัลเวิลล  กทม. 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

2 – 3  กันยายน  2552 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา กรรมการ  สอบพิจารณา 

โครงรางวิทยานิพนธ 

นิสิตระดับปริญญาเอก  

สาขาวิชาวิจัยและประเมิน 

ผลการศึกษา 
 

หอง  ED 2107 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 – 6  กันยายน  2552 

คณะจิตวิทยา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผศ.ประทีป  จินงี่ วิทยากรประจําตลอดการ

สัมมนา  “การปรับพฤติ 

กรรม”  ใหกับนิสิตที่     

ลงทะเบียนเรียน  วิชา  

3800717  หลักและการ

ปฏิบัติในการปรับพฤติ 

กรรม  สอนโดย 

รศ.ดร.สมโภชน  

เอ่ียมสุภาษิต 
 

ศูนยวิจัยขาวโพด 

ขาวฟางแหชาติ           

จ.นครราชสีมา 

8  กันยายน  2552 

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

รศ.งามตา  วนินทานนท 

 

วิทยากร  อภิปราย  เร่ือง  

“วิจัยดี  วิจัยเดน  เฟนมา

อยางไร”    

ผูปริทัศน  กลุม 1  วิจัย

บิดามารดากับการสราง

วินัย  สรางสุขภาพแกบุตร 
 

หองเมจิก  2   

โรงแรมมิราเคิลแกรนด 

คอนเวนชั่น  กทม. 

11  กันยายน  2552 

คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

อ.ดร.นําชัย 

ศุภฤกษชัยสกลุ 

วิทยากร  อบรมเร่ือง  การ

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  

ATLAS.ti  เพื่อวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ 
 

หอง  503  ชั้น  5 

อาคารพระศรีพัชรินทร 

คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

วัน / เดือน / ป 

หนวยงานท่ีเชิญ 

 

ชื่อ - สกุล 

 

รายการ 
 

สถานท่ี 

26 – 27  กันยายน  2552 

คณะวิทยาการจัดการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยนครพนม 

อ.ดร.พรรณ ี บุญประกอบ 

นางทัศนา  ทองภักดี 

วิทยากร  หัวขอเร่ือง  

“การวิจัยในชั้นเรียนและ

การจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ”  

ใหแก  บุคลากรครู 

ในจังหวัดนครพนมและ

จังหวัดมุกดาหาร 
 

คณะวิทยาการจัดการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มีกิจกรรมและโครงการ

ศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  6  กิจกรรม  คือ 

  1.  วันที่  9  พฤศจิกายน  2551  คณาจารย  เจาหนาที่  และนิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร  รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดหนองปรือโปรง  จังหวัดนครราชสีมา    

  2.  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  รวมกับ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉันทนา  ภาคบงกช  

จัดทําวีซีดีจุลชัยยะมงคลคาถา  เพื่อเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา  กรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร  และเพื่อเปนมงคลสรางความสงบสุขของบานเมือง  ตลอดจนผูสวดให

สามารถฟนฝาอุปสรรคปญหาตาง ๆ ไปไดดวยดี  วีซีดีจุลชัยยะมงคลคาถา  แจกฟรีใหแกประชาชน

ผูสนใจ  ต้ังแตวันที่  12  ธันวาคม  2551  ถึงวันที่  15  มกราคม  2552  

  3.  วันที่  26  พฤศจิกายน  2551  คณาจารย  เจาหนาที่  และนิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร  เขาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร  และศิลปกรรมพระเมรุ 

  4.  จัดทําหองศาสนกิจ  เพื่อเผยแพรกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย  และเพื่อใหคณาจารย  

เจาหนาที่  และนิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  ประกอบศาสนกิจ 

  5.  วันที่  23 – 26  เมษายน  2552  อาจารย ดร.พรรณี  บุญประกอบ  เขารวมศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนและธรรมชาติที่สวยงาม  ในจังหวัดระนอง  ซึ่งเปนโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติรวมกับโครงการบริการวิชาการ  “ธรรมชาติสวย  ทะเลใส  นํ้าใจเปนมิตร  

ฝกจิตและทําบุญธาร  นํ้าอุนระนอง” 
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  6.  วันที่  18 – 20  กันยายน  2552  คณาจารยและนิสิต  เขารวมโครงการสืบสารประเพณี

วัฒนธรรมไทย  “ฝกอบรมพัฒนาจิต  ดวยการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน”  ณ  วัดอัมพวัน  อําเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงหบุรี 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  ในปการศึกษา 2551  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  ไดดําเนินการและพัฒนางานประกัน 

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  เพื่อการพัฒนางานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร  พันธกิจ  และ

เปาหมายของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  เพื่อรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา  2551 
   

  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  ไดดําเนินการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ประจําปการศึกษา  2551  โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังน้ี 
 

  1.  ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย เปานิล   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  2.  ผูชวยศาสตราจารยพนอ อัศวรุจานนท  ประธานกรรมการ 

  3.  รองศาสตราจารยพัชรี  ศรีสังข   กรรมการ 

  4.  รองศาสตราจารยสุทธิวรรณ พีรศักด์ิโสภณ  กรรมการ 

  5.  รองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล   กรรมการ 

  6.  อาจารยนฤมล   ศิระวงษ   กรรมการ 

  7.  นางรังรอง   สีทองดี   กรรมการ 

  8.  รองศาสตราจารยพรสุข หุนนิรันดร  กรรมการและเลขานุการ 

  9.  นางสาวปญญฎา  ประดิษฐบาทุกา  กรรมการสมทบ 

  10.  นางสาวลักขณา  แซลู   ผูประสานงาน 
 

  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไดดําเนินการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  ประจําปการศึกษา  2551  ในวันที่  29  มิถุนายน  2552  

ตามรายองคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  พบวา  ในภาพรวม

มีผลการประเมินอยูในระดับ   2.54   ซึ่งจัดอยูในเกณฑ  คุณภาพดีมาก  โดยมีจํานวน  6  องคประกอบ 

(2, 4 , 5, 6, 8, 9)   อยูในระดับดีมาก   1  องคประกอบ  (1)  อยูในระดับดี  และ  1  องคประกอบ  (7)  อยูใน

ระดับพอใช 
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ภาคผนวกภาคผนวก  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ 

 

 

        
 

 

          
 

                 

 

 



 

 

65 

2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

 

                 

 

                       

 

                   

 

 

 



 

 

66 

2552 รายงานประจําป สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว 

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 
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ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน 
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ภาพกิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
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