


 
 

   

2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 ก

    

  คํานําคํานํา  
 

  รายงานประจําปีงบประมาณ   พ .ศ .  2553  ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้รวบรวมผลการดําเนินงานตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553   โดยนําเสนอ
รายละเอียดกิจกรรม  ผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการ  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการ
วิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   การประกันคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร   
  ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานประจําปีเล่มน้ี  ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  หากมีข้อบกพร่องประการใด  ผู้จัดทําขอน้อมรับเพ่ือ
นําไปปรับปรุงในปีต่อไป 

 

 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สิงหาคม  2554 

 

 

 

 



 
 

   

2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 ข

 

 

สารบญัสารบญั  

หน้า 

บทนํา                 1                     

 ประวัติมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ               1
 ประวัติสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์               5     
 ปรัชญา  ปณธิาน วิสัยทศัน ์ วัตถุประสงค์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร ์            6   
 โครงสร้างองคก์ร                 7 
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ               8 
                     รายช่ือผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์             10 
  ผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์                   11 
  คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์             11 
  ผู้ทรงคณุวุฒิสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์              11 
  บุคลากร                 12 
  งบประมาณ                21 
   

ผลการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบัน ฯ                  25  

 กิจกรรมโดดเด่นในรอบป ี                                                            26                      

  รางวัลเชิดชูเกียรติ                                                   26    
  ทรัพย์สินทางปัญญา                  26 
  โครงการบริการวิชาการ                29 
  วารสารวิชาการ                 29 
  เอกสารทางวิชาการ                30 
 
 
 
 
 



 
 

   

2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 ค

 
 
 

          สารบญั  สารบญั  ((ตอ่ตอ่))  

หน้า 

 การผลิตบณัฑิต                            30

  หลักสูตร                                                                                       30                      
  การปรับปรุงหลักสูตร                                                                     30 
  จํานวนนิสิต                32 
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552            32 
  รายช่ือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร             33 
           ปรญิญานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2552          33     

  การพัฒนานิสิต                35 

 การวิจัย                                           37

  โครงการวิจัย               37
  งานวิจัยที่ทําเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553                             39
  การนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์            41                    
  การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิต                                                               44
  ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์              45 

 การบริการวชิาการ                                                                              47

  การบริการวิชาการแก่สังคม                                        47
  การเข้าร่วมประชุม  สัมมนา  ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน                    47
  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เช่ียวชาญ  กรรมการวิชาการ  วิทยากร  อาจารย์พิเศษ        52 

  
 

 
 
 
 



 
 

   

2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 ง

 
 
 

          สารบญั  สารบญั  ((ตอ่ตอ่))  

           หน้า 

 

การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม                                                    71 

  กิจกรรมและโครงการ              71
  

การประกันคณุภาพการศึกษา              72 

  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552                     72 

 

ภาคผนวก                     73 

 ภาพกิจกรรม                                                                     74  

  การเรียนการสอน             74  
  การประชุมวิชาการ                               76 
  การบริการวิชาการแก่สังคม                                       77 
  โครงการศึกษาดูงาน             78  
  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                     79  
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา           80  
 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

1

2553       รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2

2553       รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง  และ  วิทยาลัยวิชาการศึกษา
โรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูงสถาปนา  พุทธศักราช  2492  วิทยาลัยวิชาการศึกษา  พุทธศักราช  2497  และ
พัฒนาเป็น  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พุทธศักราช  2517 
 

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง   
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีประวัติศาสตร์มายาวนาน  ถือกําเนิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกคร้ัง
ที่สอง  ในกระแสสังคมท่ีเริ่มคลี่คลายจากการต่ืนตระหนกภัยสงคราม  ปัญหาเศรษฐกิจ  และสังคม  
หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้ก่อกําเนิดขึ้น  เพ่ือมุ่งเน้นความสมานฉันท์และผลักดันความร่วมมือ
ทางด้านต่าง ๆ รวมทั้งการผลักดันทางด้านการศึกษาเพ่ือให้โลกใบนี้เจริญก้าวหน้า และมีสติปัญญามากขึ้น  
“โรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง”  ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ  ได้สถาปนาขึ้น  เมื่อวันที่  28  เมษายน  
พุทธศักราช  2492  ณ  ถนนประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพัฒนาการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู  
ในช่วงเวลาที่วิชาชีพครูขาดแคลน  ไม่สมดุลกับการขยายตัวของสังคมและศาสตร์ทางด้านศึกษาศาสตร์
สากล  ยังใหม่ต่อสังคมไทยในขณะนั้น  เป็นการเริ่มต้นการศึกษาในระดับวุฒิประกาศนียบัตรครู
ประถมศึกษา  และประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา  “โรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง”  ถือกําเนิดขึ้นจากการ
ผลักดันของ  ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน  มาลากุล  ซึ่งท่านเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในขณะน้ัน  และ  
ท่านก็ได้มีบทบาททางด้านศึกษาศาสตร์  ทั้งที่โรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง  วิทยาลัยวิชาการศึกษา  และ
สงัคมไทย 
 เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูงได้ถือกําเนิดขึ้นแล้ว  หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ  ได้ดํารงตําแหน่งเป็น
ผู้ อํานวยการโรงเรียนฝึกหัดครู ช้ันสูง  ระหว่างพุทธศักราช  2492 – 2497  ท่านเป็นผู้ นําและ                     
ผู้วางรากฐานระเบียบแบบแผนการฝึกหัดครู  เป็นผู้บุกเบิกงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเป็นผู้ที่
ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบแผนของปูชนียบุคคลในวิชาชีพครู   
 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
 เมื่อถึงพุทธศักราช  2497  ปัญหาการขาดแคลนครู  และนักการศึกษา  เป็นปัญหาที่รุนแรงยิ่งขึ้น
ในสังคมไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุก ๆ ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  ผู้นํา
ก า ร ศึกษาสมั ย ใหม่   หรื อผู้ นํ า ก า รศึ กษา พิ พัฒนาการ นิยม   ( Progressivism)   ไ ด้ เ สนอต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการให้ก่อต้ัง  วิทยาลัยวิชาการศึกษา  (College  of  Education)  ขึ้นเพ่ือพัฒนาปรัชญา  
แนวคิด  และความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาสมัยใหม่  ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กับสังคม 
ประชาธิปไตย  รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาศาสตร์  ให้เป็นวิชาชีพที่มีระบบแบบแผนและมีความลุ่มลึก 
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ในสังคมไทย  พร้อมกับการประสาทปริญญาทางด้านศึกษาศาสตร์  ทั้งในระดับบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และ
ดุษฎีบัณฑิต    เมื่อแรกเริ่มการสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นแทนโรงเรียนฝึกหัดครู ช้ันสูง             
(16  กันยายน  2497)  ศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน  มาลากุล  ได้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งอธิการ  ระหว่าง
พุทธศักราช  2497 – 2499   ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชาการศึกษา  
หลังจากน้ัน  ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  จึงได้รับตําแหน่งอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา  จนถึง
พุทธศักราช  2511 
 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เป็นผู้นําในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
ภายในระบบโรงเรียนสาธิต   (Demonstration  School)  เพ่ือให้โรงเรียนสาธิตเป็นแปลงทดลองค้นคว้า
ในระบบการศึกษาสมัยใหม่  พร้อมกับจัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต  โดยขยาย  วิทยาเขตปทุมวัน  
(2498)  วิทยาเขตบางแสน  (2498)  วิทยาเขตพิษณุโลก  (2510)  วิทยาเขตมหาสารคาม  (2511)  วิทยา
เขตสงขลา  (2511)  วิทยาเขตพระนคร  (2512)  และวิทยาเขตพลศึกษา  (2513)  โดยมีวิทยาเขต 
ประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหารวิทยาลัยการศึกษาภายใต้การนําของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  
ในฐานะที่ท่านเป็นนักวิชาการศึกษาสมัยใหม่  ได้พัฒนาแนวคิดพิพัฒนาการนิยมและการเรียนการสอน
สมัยใหม่  จากสังคมตะวันตกผสานกับพุทธธรรม  วางหลักปักฐานไว้ในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นระบบ
ห้องสมุด  ระบบคะแนน  ระบบการวัดผล  รวมทั้งวิชาการศึกษาสมัยใหม่  ที่ก้าวหน้าที่สุดในสังคมไทย
ขณะนั้น  นอกจากน้ันแล้ว วิทยาลัยวิชาการศึกษายังได้รับการช่วยเหลือทั้งด้านบุคลากร  หนังสือและ
ทุนการศึกษามากมายจนอาจกล่าวได้ว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษามีระบบการศึกษาที่ก้าวหน้าที่สุดในช่วงเวลา
น้ัน   ตราหรือเคร่ืองหมายของวิทยาลัยวิชาการศึกษา  ซึ่งเป็นสมการทางด้านคณิตศาสตร์   y = ex  
(Exponential  Curve)  เส้นกราฟของการขยายเพ่ิมขึ้นมีความหมายสอดคล้องกับ  ปรัชญาที่ว่า  
“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม”  หรือ  “สิกฺขา  วิรุฬฺหิ  สมฺปตฺตา”  หรือ  “Education  is  Growth”  
รวมทั้งสอดคล้องกับ  “สีเทา - แดง”  ซึ่งสีเทาเป็นสีของสมอง  หมายถึง  “ความคิด”  และ  สีแดงเป็นสี
ของเลือด  หมายถึง  “ความกล้าหาญ”   สีเทา – แดง  จึงหมายถึง  “คิดอย่างกล้าหาญ”   
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ก่อนหน้าเหตุการณ์  14  ตุลาคม  2516  ในช่วงเวลาที่  ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร  
ดํารงตําแหน่งอธิการที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา  คณาจารย์  นิสิต  และข้าราชการ  ได้ร่วมกันเรียกร้องต่อ
รัฐบาล  ให้ปรับฐานวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยและย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไป
ขึ้นกับทบวงมหาวิทยาลัย  ท่ามกลางการปกครองที่เข้มงวดรุนแรงของรัฐบาลทหารในขณะน้ัน  เพ่ือความ
คล่องตัวในการพัฒนาโครงสร้างการบริหารและการเรียนการสอน   ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย   และการ 
ขยายตัวที่มีความหลากหลายวิชาชีพ  แล้วท้ายที่สุด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  “มหาวิทยาลัยที่เจริญ 
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เป็นศรีสง่าแก่มหานคร”  ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นในปีถัดมา  (29  มิถุนายน  2517)  โดยมี  ศาสตราจารย์ 
ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร  ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  (พุทธศักราช  2512 – 2521)  และขยายตัวไปที่อําเภอ
องครักษ์  จังหวัดนครนายก  พุทธศักราช  2539 
 จากอดีตที่เรามี  คณะศึกษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะพลศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5  (พุทธศักราช    
2525 – 2529)  จัดต้ังคณะแพทยศาสตร์  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะที่  7  (พุทธศักราช 
2535 – 2539)  จัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์  และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะที่  8  (พุทธศักราช  2540 – 2544)  จัดต้ัง
คณะสหเวชศาสตร์  และคณะพยาบาลศาสตร์ 
 นอกจากน้ี  ยังมีส่วนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยที่จัดต้ังในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ระยะที่  8  ได้แก่  สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  สถาบันพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  สํานักงาน
บริหารกิจการหอพัก  ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา  ศูนย์บริการวิชาการ  ในปีพุทธศักราช  2548  แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะที่  9  (2545 – 2549)  จัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน  
พุทธศักราช  2547  ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พุทธศักราช  2548  วิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม  พุทธศักราช  2549  สํานักเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  พุทธศักราช  2551  
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  พุทธศักราช  2552  เตรียม
จัดต้ัง  คณะธรรมนิติศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  คณะสาธารณะสุข
ศาสตร์   ต่อไป 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองที่
ทันสมัยก้าวหน้า  ผสานสัมพันธ์กับกระแสสากลและพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  และผสานสัมพันธ์กับชุมชน  วิทยาลัย  “โพธิวิชชาลัย”  มศว  องครักษ์  อําเภอ
วัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นโครงการ
ต้นแบบของมหาวิทยาลัยชุมชน  อีกกระบวนทัศน์  ที่มีความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ในพ้ืนที่  เน้นการผลิต
บัณฑิตคืนถิ่นบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นประการสําคัญ 
 
 ข้อมูลจาก  :  หนังสือที่ระลึก  วาระ  ประกาศเกียรติคุณ  มศว  60  ปี  ศรีสง่ามหานคร                     
“จุดเปลี่ยน  มศว”   28  เมษายน  2552   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   หน้า  29 -30 
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ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เดิมใช้ช่ือว่า “สถาบันระหว่างชาติสําหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก” 
(International Institute for Child Study) ต้ังขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO)  เมื่อเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2498 
โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญ 3 ประการ คือ  1)  ทําการวิจัยเปรียบเทียบในเรื่องพัฒนาการเด็ก  2) ฝึกอบรม
นักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศให้สามารถทําการวิจัยได้  รวมท้ังใหม้คีวามรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเด็ก  
และ  3)  เผยแพร่ผลงานการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการศึกษา  และการอบรมเลี้ยงดูทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 
 ในเดือน  มกราคม  พ.ศ.  2506  สถาบัน ฯ ได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นหน่วยงานของรัฐบาล  สังกัด
กรมการฝึกหัดครู  โดยสถาบันน้ีต้ังอยู่ในบริเวณวิทยาลัยวิชาการศึกษา  และสถาบันได้ให้ความร่วมมือกับ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาจัดทําหลักสูตรมหาบัณฑิตทางสาขาจิตวิทยา ในปี พ.ศ.  2517    สถาบัน ฯ          
ได้โอนมาขึ้นตรงต่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา   และเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เปลี่ยนฐานะเป็น 
มหาวิทยาลัย  โดยใช้ช่ือว่า  “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”   ต่อมาในปี  พ.ศ.  2518   สถาบัน ฯ           
ได้เปลี่ยนช่ือมาเป็น  “สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์”  มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย                  
ซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการวิจัยและการสอน   ตลอดจนการฝึกอบรม 
 งานสําคัญของสถาบัน ฯ   ในช่วงหลังปี   พ.ศ.  2517   มุ่งเน้นการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์  
ซึ่งอาศัยแนวคิดทฤษฎีจากหลายสาขา  เช่น  จิตวิทยา  สังคมวิทยา   และการศึกษา   มาช่วยทําให้เข้าใจ  
อธิบาย  และทํานายพฤติกรรมของบุคคลได้   และขยายวงกว้างทางการศึกษาไปยังบุคคลทุกวัยเพ่ือผลจาก
การวิจัยดังกล่าวน้ันสามารถนําไปพัฒนาบุคคลและสังคม  ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและ
ฝึกอบรมทั้งทางพฤติกรรมศาสตร์และวิธีการวิจัย 

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา  ระยะที่  8  (พ.ศ. 2540 – 2544)  งานวิจัยของสถาบัน ฯ  
กําหนดประเด็นวิจัยที่สําคัญ ๆ ไว้  3  ด้าน  คือ  ด้านพฤติกรรมครอบครัว  ด้านพฤติกรรมการทํางาน   
และพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และในปี   พ.ศ.  2527  สถาบัน ฯ   เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโท  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต์  ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตร
น้ีให้เป็นหลักสตูรต่อเน่ืองจนถึงระดับปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน  โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย
ให้ใช้หลักสูตรได้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  พ.ศ.  2536  และเปิดรับนิสิตในหลักสูตรต่อเน่ืองต้ังแต่ปีการศึกษา 
2537 นอกจากน้ันได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  สาขาเดียวกัน ในปีการศึกษา  
2542 
 ปี  พ.ศ.  2544   สถาบัน ฯ  เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ (แบบเน้นวิจัย)  โดยรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษา
ไทยของทบวงมหาวิทยาลัย   หลักสูตรน้ีได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในปี  พ.ศ.  2545   
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ปรัชญาปรัชญา  
  

 “พัฒนาความรู้  คู่คณุธรรม  นําสู่คุณภาพชีวิต” 
  

ปณิธานปณิธาน  
  

  “มุ่งทําวิจัย  และผลิตบัณฑิตเพ่ือนําไปสู่คุณภาพชีวิตของคนไทย” 
 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  
  

  “เป็นองค์กรช้ันนําแห่งการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์  และการเรียนรู้ในระดับสากล  เพ่ือนําไปสู่   
            การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม”  

  

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
  

1. วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสงัคม 
2. ผลิตบัณฑิตที่มคีวามสามารถทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และมีจรรยาบรรณ 
3. เสริมสร้างบรรยากาศของการวิจัย และกระตุ้นให้มีการร่วมมือในการทําวิจัยที่เป็นสหวิทยาการ 
4. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและฝึกอบรมการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
5. ให้บริการวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 
6. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. รักษาระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเสรมิสร้างการมีสว่นร่วม 

 

พันธกิจ 
 

 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัย  มีภาระกิจหลัก 
4  ประการ  คอื 
 1.  การผลิตบัณฑิต 
 2.  การวิจัย 
 3.  การบริการวิชาการ 
 4.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  
    

1. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ให้มีคุณภาพ 

2. สร้างงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล 
3. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม 
4. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคม

อย่างย่ังยืน 
5. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  

โครงสร้างองค์กร 
  

 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มผีู้อํานวยการสถาบัน ฯ  เป็นหัวหน้าส่วนราชการ  และ 
คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย 

1. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการความรู้และกิจการพิเศษ 
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                ก                การแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ารแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

 
 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้อํานวยการ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการประจําสถาบนั ฯ 

รองผู้อํานวยการฝา่ยจัดการความรู ้
และกิจการพเิศษ 

สํานักงานผู้อํานวยการ ฝ่ายหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย 
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     การแบ่งส่วนราชการสํานักงานผู้อํานวยการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

สํานักงานผู้อํานวยการ 

งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานบริหารระบบคุณภาพ 

- หน่วยการเงินและ
บัญช ี

- หน่วยงบประมาณ 

- หน่วยพัสดุ 

- หน่วยแผนงานและ
โครงการ 

- หน่วยวางแผนบุคลากร 

- หน่วยสนับสนุน
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- หน่วยสนับสนุนงาน
กิจกรรมนิสิต 

- หน่วยห้องสมุด 

- หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- หน่วยบริหารความเสี่ยง 

- หน่วย ก.พ.ร. 

งานระบบสารสนเทศ 

- หน่วยปฏิบัติการและ          
  บริการ 
- หน่วยพัฒนาระบบ   
สารสนเทศ 

 

- หน่วยสารบรรณและ 
ประชาสัมพันธ์ 

- หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

- หน่วยเอกสารการพิมพ์ 

- หน่วยอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 

- หน่วยสวัสดิการ 
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ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรวิโรฒ  
  

 

 

ช่ือ 
 

 

ดํารงตําแหน่ง 
(พ.ศ.) 

 

 

 

หมายเหตุ 

 

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

 
 

    
4. ศาสตราจารย์ ดร.ละม้ายมาศ  ศรทัตต์ 
 

 
 

5. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา  สุวรรณทัต 
6. อาจารย์ ดร.เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก 
7. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา  สุวรรณทัต 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต  อินทสุวรรณ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  โยเหลา 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ ์ ชัววัลล ี
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ชูชม 

  

 
2497 

2498 – 2502 
2503 – 2506 

 
 
 

2507 – 2512 
 
 
 

2512 - 2526 
2527 - 2531 
2531 - 2534 
2535 - 2543 
2543 - 2547 
2547 - 2551 

  2551 - ปัจจุบัน 
 

 

      
      สถาบันระหว่างชาติสําหรับ 
      การค้นคว้าเรื่องเด็ก 
      โครงการความร่วมมือ   
      ระหว่างรัฐบาลไทยกับ 
      UNESCO 
 
      ผู้อํานวยการไทยคนแรก 
      ของสถาบันระหว่างชาติ 
      สําหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก 
 
      ในปี  พ.ศ.  2518  สถาบัน ฯ 
      ได้เปลี่ยนช่ือเป็นสถาบันวิจัย   
       พฤติกรรมศาสตร์   มฐีานะ 
       เทียบเท่าคณะหน่ึงใน 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
    
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ชูชม   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
อาจารย์ ดร.สุภาพร  ธนะชานันท์    รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  โยเหลา   รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์  อินทรกาํแหง  รองผู้อํานวยการฝ่ายจัดการความรู้และ 
       กิจการพิเศษ 
นางสาวลักขณา  แซ่ลู ้     เลขานุการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
 

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
  

1.   รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ชูชม    ประธานกรรมการ  
2.   อาจารย์ ดร.สุภาพร  ธนะชานันท์    กรรมการ  
3.   รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  โยเหลา     กรรมการ 
4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง   กรรมการ 
5.   รองศาสตราจารย์งามตา  วนินทานนท ์   กรรมการ 
6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  จินง่ี    กรรมการ   
7.   อาจารย์ ดร.พรรณี  บุญประกอบ    กรรมการ 
8.   นางสาวลักขณา  แซลู่ ้     เลขานุการ 
 

ผู้ทรงคุณวุผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ฒิสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
  

    1.  ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา  สุวรรณทัต 
  2.  ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน   พันธุมนาวิน 
  3.  ศาสตราจารย์ ดร.เก้ือ    วงศ์บุญสิน    
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ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี 

บุคลากรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

รศ.งามตา   วนินทานนท์ 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย 

รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

อ.ดร.ยุทธนา   ไชยจูกุล 

ผศ.ประทีป   จินง่ี อ.ดร.พรรณี  บุญประกอบ 

ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง 
รองผู้อํานวยการฝ่ายจดัการความรู้และกจิการพิเศษ 

อ.ดร.สุภาพร  ธนะชานันท์ 
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 

อ.ดร.จรัล  อุ่นฐิติวัฒน์ 

ผศ.ดร.อ้อมเดือน  สดมณี 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล อ.ดร.นริสรา  พ่ึงโพธ์ิสภ 

Dr.Kanu Priya Mohan 

บุคลากรสายวิชาการ 

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลค ู อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 
   



 
 

 

13

2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

       บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางสาวอุษา   ศรีจินดารัตน์ 

นางวริน   สว่าง 

นางสาวศิรินันท์  แสงสิงห์ 

นายสุรศักด์ิ  ไวยเนตร นายวิจิตร  อักษรช ู

นางวนิดา   ธรรมเกษร 

นางสาวลักขณา   แซ่ลู้ 
เลขานุการสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

นางทัศนา  ทองภักดี นางสุพรรณา  หนูรักษ์ 

    นางกรรณิการ์  ศรีเกตุ นางสาวอัจฉรา  วัฒนรัตน์ 

นายประสาร   กรีหิรัญ นายบุญลือ   เชื้อสุข 

นางกรรณิกา  ทัศนสุวรรณ

นางสาววาสนา  วงษ์เพชร นางสาวทิวาพร รักกลาง 
 

นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์ 
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บุคลากรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 

ข้าราชการ  สาย ก 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  โยเหลา 

              Ph.D. (Educational Research and Computer Science) 
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ชูชม 
             Ph.D.  (Psychology) 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อมเดือน  สดมณี 
               กศ.ด.  (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
 4.  รองศาสตราจารย์งามตา  วนินทานนท ์
               M.S.  (Sociology) 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  จินง่ี 
               ค.ม.  (จิตวิทยาการศึกษา) 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ ์ ชัววัลลี 
               Ph.D.  (Educational  Psychology) 
 7.  อาจารย์ ดร.พรรณี  บุญประกอบ 

                กศ.ด.  (การวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร) 
 8.  อาจารย์ ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล 
               D.P.A. (Public Administration)  
 9.  อาจารย์ ดร.สุภาพร  ธนะชานันท์ 
               วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
 10. อาจารย์ ดร.จรัล  อุ่นฐิติวัฒน์ 
               วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
 

ข้าราชการ  สาย ข 
  1.  นางทัศนา  ทองภักดี    นักวิจัย  7 
                กศ.ม.  (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
  2.  นางสาวอุษา  ศรีจินดารตัน์   นักวิจัย  7 
               วท.ม.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
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ข้าราชการ  สาย ค 
  1.  นางสาวลักขณา  แซ่ลู ้   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  8 
                กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา) 
   2.  นางวนิดา  ธรรมเกษร    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  6 
                ศศ.ม.  (บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร ์
  3.  นางสุพรรณา  หนูรักษ ์   นักวิชาการเงินและบัญชี  6 
                กศ.ม.  (การอุดมศึกษา) 
  4.  นางสาวอัจฉรา  วัฒนรัตน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  6 
                กศ.บ.  (ธุรกิจศึกษา – การตลาด) 
  5.  นางกรรณิกา  ทัศนสุวรรณ   นักวิชาการพัสดุ  6 
                บธ.บ.  (การบริหารงานทั่วไป) 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง   
               ค.ด.  (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 
 2.  อาจารย์ ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล 
               วท.ด.  (การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
 3.  อาจารย์ ดร.นริสรา  พ่ึงโพธ์ิสภ 
               ศศ.ด.  (ประชากรศาสตร์) 
 4.  * Dr. Kanu  Priya  Mohan           *  ลาออกต้ังแต่วันที่  13  กรกฎาคม  2553 
               วท.ด.  (การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
 5.  * อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  สกุลค ู      *  บรรจุต้ังแต่วันที่  15  กันยายน  2553 
               D.Psych  (Clinical  Psychology) 
 6.  * อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์  จนัประเสริฐ                บรรจุต้ังแต่วันที่ 15 กันยายน 2553   
         วท.ด.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)       *  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย         
 7.  * อาจารย์ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ ์   ปฏิบัติหน้าที่  ณ 
     วท.ม.  (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)                     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
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พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุนวิชาการ 
  1.  นางสาวศิรินันท์  แสงสิงห์   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
                บธ.ม.  (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 
  2.  นางกรรณิการ์  ศรีเกตุ    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
                บธ.บ.  (การบัญชี) 
  3.  นางสาววาสนา  วงษ์เพชร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                บธ.บ.  (ระบบสารสนเทศ) 
  4.  * นางสาวพิจิตรา  ธรรมสถิตย์   นักวิชาการศึกษา 
       ค.ม.  (เทคโนโลยีการศึกษา) 
       *  บรรจุต้ังแต่วันที่  9  สิงหาคม  2553 
  5.  * นางสาวทิวาพร  รักกลาง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                 ศษ.ม.  (เทคโนโลยีการศึกษา) 
       *  บรรจุต้ังแต่วันที่  1  กันยายน  2553 
      

ลูกจ้างประจํา 
  1.  นายวิจิตร  อักษรชู   พนักงานพิมพ์ 
  2.  นางวริน  สว่าง   พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
  3.  นายประสาร  กรีหิรัญ   พนักงานขับรถยนต์ 
  4.  นายบุญลือ  เช้ือสุข   พนักงานขับรถยนต์ 
  5.  นายสุรศักด์ิ  ไวยเนตร  พนักงานขับรถยนต์ 
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บุคลากรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

 

 
 

 
บุคลากรแยกตามสายงาน 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

สายวิชาการ  (แยกตามสถานะ)  

 

 

 

สายวิชาการ  (แยกตามวุฒิการศึกษา)  
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

สายวิชาการ  (แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ)  
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

สายสนับสนุนวิชาการ  (แยกตามสถานะ)  

 
 

สายสนับสนุนวิชาการ  (แยกตามวุฒิการศึกษา)  
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ     
เงินรายได ้

 

รวม 
เงินทนุจาก      
แหล่งอ่ืน 

 

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 

 

10,613,800.00 
 

- 
 

10,613,800.00 
 

- 

ค่าจ้างช่ัวคราว - - - - 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 240,600.00 346,700.00 587,300.00 - 

ค่าสาธารณูปโภค - 320,000.00 320,000.00 - 

ค่าครุภัณฑ์ - 708,700.00 708,700.00 - 

ค่าที่ดิน และสิง่ก่อสร้าง - - - - 

งบเงินอุดหนุน - 1,069,000.00 1,069,000.00 - 

งบรายจ่ายอ่ืน - 1,029,200.00 1,029,200.00 - 

งบอุดหนุนโครงการวิจัย 340,000.00 193,000.00 533,000.00 - 

งบอุดหนุนโครงการวิจัย - - - - 

งบกลาง - 193,000.00 193,000.00 - 

รวม 11,194,400.00 3,859,600.00 15,054,000.00 - 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552- 2553 

 

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 งบประมาณรายจ่าย ปี 2553  

หมวดรายจ่าย 
จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
 

 
 

10,996,400.00  84.09  10,613,800.00 70.50 

ค่าจ้างช่ัวคราว - - - - 

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    1,294,200.00   9.90  587,300.00 3.90 

ค่าสาธารณูปโภค      300,000.00   2.29  320,000.00 2.13 

ค่าครุภัณฑ์ - - 708,700.00 4.71 

ค่าที่ดิน และสิง่ก่อสร้าง - - - - 

งบเงินอุดหนุน      99,800.00   0.76  1,069,000.00 7.10 

งบรายจ่ายอ่ืน     332,000.00   2.54  1,029,200.00 6.84 

งบอุดหนุนโครงการวิจัย      54,800.00   0.42  533,000.00 3.54 

งบกลาง - - 193,000.00 1.28 

รวม 13,077,200.00 100.00  15,054,000.00 100.00 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

แผนภูมิเปรยีบเทียบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 – 2553 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

เปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจยั  ประจาํปงีบประมาณ  พ.ศ. 2552– 2553 

 

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 งบประมาณรายจ่าย ปี 2553  

แหล่งเงนิทนุ 
จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน - - 340,000.00 6.18 

งบประมาณเงินรายได้       54,800.00    0.42 193,000.00 3.51 

แหล่งทุนภายนอก 12,855,543.00   99.58 4,969,840.00 90.31 

รวม 12,910,343.00 100.00 5,502,840.00 100.00 

 

 

แผนภูมิเปรยีบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย  ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 2552– 2553 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  

ตามภารกิจของสถาบันฯตามภารกิจของสถาบันฯ  
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

กิจกรรมโดดเด่นในรอบปี 
 รางวัลเชิดชเูกียรติ 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ประกาศเกียรติคุณเป็น  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจําปีพุทธศักราช  2552  เน่ืองในงานวันข้าราชการ
พลเรือน  ประจําปี  2553  วันพฤหัสบดีที่  1  เมษายน  2553  ณ  ตึกสันติไมตรี  ทําเนียบรัฐบาล 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง  ได้รับรางวัล  “ต้นไม้ที่เติบโต  แห่ง
การวิจัย”  อันดับ  1  ประจํากลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จากฝ่ายวิจัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  3.  นางสาวนพมาศ  แซ่เสี้ยว  นิสิตระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์  ในฐานะที่ได้รับทุนศาสตราจารย์ ดร.กานดา  ณ  ถลาง  (รางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น)  ประจํา  
พ.ศ. 2552  และ  รองศาสตราจารย์งามตา  วนินทานนท์  ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ให้คําแนะนําและ
ควบคุมการจัดทําปริญญานิพนธ์  เรื่อง  การปรับตัวทางจิตสังคมและลักษณะสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่วัยกลางคน  จากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วันที่  22  ตุลาคม  
2552 
 

 ทรัพย์สินทางปัญญา 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  จํานวน  18  เรื่อง  ดังน้ี 
 

 

วัน/เดือน/ป ี
 

ประเภทงาน 
 

ลักษณะงาน 
 

ชื่อผลงาน 
 

ทะเบียนข้อมูล 
 

2 ต.ค. 52 วรรณกรรม หนังสือ เอกสารความรู้ชุดคู่มือการทําวิจัย
สําหรับนักวิจัยมือใหม ่ (ฉบับปรับปรุง) 

เลขที่ ว. 12667 

2 ต.ค. 52 วรรณกรรม หนังสือ เอกสารคําสอน  วิชา วป 591  การคิด
ถูกวิธี  (RIGHT  THINKING) 

เลขที่ ว. 12672 

2 ต.ค. 52 วรรณกรรม หนังสือ รายงานการวิจัย  ฉบับที ่ 104  เรื่อง
การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมท่ี
สัมพันธ์กับจิตสํานึกทางปัญญาและ
คุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย 

เลขที่ ว. 12668 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 
 

วัน/เดือน/ป ี
 

ประเภทงาน 
 

ลักษณะงาน 
 

ชื่อผลงาน 
 

ทะเบียนข้อมูล 
 

2 ต.ค. 52 วรรณกรรม หนังสือ รายงานการวิจัย  ฉบับที ่ 106  เรื่อง 
ปัจจัยด้านจิตสังคมและความสุขใจที่
เก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานของครูใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

เลขที่ ว. 12670 

2 ต.ค. 52 วรรณกรรม หนังสือ รายงานการวิจัย  ฉบับที ่ 107  เรื่อง  
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการ
ทํางานภายหลังเกษียณอายุของ
ข้าราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

เลขที่ ว. 12671 

2 ต.ค. 52 วรรณกรรม หนังสือ รายงานการวิจัย  ฉบับที ่ 109  เรื่อง 
การสํารวจพฤติกรรมการใช้และขจัด
โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่ของคนไทย 

เลขที่ ว. 12669 

2 ต.ค. 52 วรรณกรรม หนังสือ รายงานการวิจัย  ฉบับที ่ 115  เรื่อง 
การสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวกับความ 
เครียดและการเผชิญความเครียดของ
คนไทย  (Research  Synthesis  
Concerning  the  Stress  and 
Coping  of  Thai  People) 

เลขที่ ว. 12673 

28 ม.ค. 53 วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ แนวทางการเผชิญและการป้องกัน
ภาวะวิกฤตของสตรีไทยสมรสวัย
กลางคน  (ข้อค้นพบจากการวิจัย) 

เลขที่ ว. 17514 

28 ม.ค. 53 วรรณกรรม หนังสือ เอกสารประกอบการสอน วิชา 
วป 722  ผู้นํา  สมาชิก  และการ
พัฒนาองค์การ 

เลขที่ ว. 17515 

28 ม.ค. 53 วรรณกรรม หนังสือ รายงานผลการพัฒนาโครงการเสริม 
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตนแก่นักเรียนที่
อยู่ในสภาวะเสี่ยงทางครอบครัว 

เลขที่ ว. 17516 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

วัน/เดือน/ป ี
 

ประเภทงาน 
 

ลักษณะงาน 
 

ชื่อผลงาน 
 

ทะเบียนข้อมูล 
 

28 ม.ค. 53 วรรณกรรม หนังสือ ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการจัดการศึกษา
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาสภาพ 
แวดล้อมทางครอบครัวและโรงเรียน 
ที่มีต่อความสุขใจและพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย : การวิจัยช่วงยาวหลาย
ระยะ 

เลขที่ ว. 17517 

28 ม.ค. 53 วรรณกรรม หนังสือ รายงานการประเมินผลการพัฒนา
โครงการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครองเพ่ือ
สร้างนิสัยรักการเรียนของนักเรียน
ในช่วงช้ันที่  2 

เลขที่ ว. 17518 

28 ม.ค. 53 วรรณกรรม หนังสือ ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการจัดการศึกษา
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาและสภาพ 
แวดล้อมทางครอบครัวและโรงเรียนที่มี
ต่อความสุขใจและพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา : การ 
ศึกษาต่อเน่ืองหลายระยะ 

เลขที่ ว. 17519 

1 ก.พ. 53 วรรณกรรม หนังสือ การวิเคราะห์สถิติด้วย  Discriminant  
Analysis 

เลขที่ ว. 17509 

1 ก.พ. 53 วรรณกรรม หนังสือ การใช้โปรแกรม  SPSS  เพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูล II 

เลขที่ ว. 17510 

1 ก.พ. 53 วรรณกรรม หนังสือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย
โปรแกรม  ATLAS  II 

เลขที่ ว. 17511 

1 ก.พ. 53 วรรณกรรม หนังสือ การวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับด้วยสถิติ  
HLM 

เลขที่ ว. 17512 

1 ก.พ. 53 วรรณกรรม หนังสือ โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นโดย
โปรแกรม  LISREL  สําหรับขอ้มูล
ภาคตัดขวาง 

เลขที่ ว. 17513 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

  
 โครงการบรกิารวิชาการ 
  1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “เทคนิคการวิจัย - การใช้สถิติวิเคราะห์และการ
แปลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์”  รุ่นที่  13  ระหว่างวันที่  3 – 21  พฤษภาคม  2553  ณ  สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์  สํานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
  2.  โครงการประชุมวิชาการ  เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
ครบรอบ  55  ปี  เรื่อง  “การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์  เพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคม”  ในวันพุธที่  25  
สิงหาคม  2553  ณ  ห้องเรียนรวม  ช้ัน  1  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์  นิสิต  และนักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์  ได้นําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์  อันจะก่อประโยชน์ทางวิชาการด้านการเรียนการสอน  การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย  และ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
 

 วารสารวิชาการ 
  วารสารพฤติกรรมศาสตร์  (Journal  of  Behavioral  Science)  จัดเป็นวารสารวิชาการ
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าฐานข้อมูล  TCI  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย  (Thai  Journal  
Citation  Index  Centre)  และได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สกอ.  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  เพ่ือจัดทําวารสารวิชาการ  จํานวน  2  ฉบับ     
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ผลิตวารสารวิชาการ  จํานวน  
4  ฉบับ  คือ 
  1.  วารสารพฤติกรรมศาสตร์  (Journal  of  Behavioral Science)  ปีที่  16  ฉบับที่  1  
มกราคม  2553  (ISSN : 1686 – 1442)  อาจารย์ ดร.จรัล  อุ่นฐิติวัฒน์  บรรณาธิการ 
  2.  วารสารพฤติกรรมศาสตร์  (Journal  of  Behavioral Science)  ปีที่  16  ฉบับที่  2  
กรกฎาคม  2553  (ISSN : 1686 – 1442)  อาจารย์ ดร.จรัล  อุ่นฐิติวัฒน์  บรรณาธิการ 
  3.  The  Journal  of  Behavioral  Science)  Vol.  5  No.  1  September  2010 
(ISSN : 1906- 4675)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี  บรรณาธิการ 
  4.  วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  (Journal  of  Behavioral  Science  for 
Development)  ปีที่  2  ฉบับที่  1  มกราคม  2553  (ISSN : 228 - 9453)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง  บรรณาธิการ 
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 เอกสารทางวิชาการ 
  1.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ระดับชาติ  เพ่ือพัฒนาบุคคล
และสังคม  เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ครบรอบ  55  ปี  วันพุธที่  25  
สิงหาคม  2553  ณ  ห้องประชุม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  2.  Proceedings  การประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ระดับชาติ  เพ่ือพัฒนาบุคคล
และสังคม  เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ครบรอบ  55  ปี  วันพุธที่  25  
สิงหาคม  2553  ณ  ห้องประชุม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  3.  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2553 
   

การผลิตบัณฑิต 
 หลักสูตร 
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  3  ระดับ  คือ 

1. ระดับปริญญาโท  (ภาคปกติ  และภาคพิเศษ) 
2. ระดับปริญญาโท  ต่อเน่ือง  ปริญญาเอก 
3. ระดับปริญญาเอก  (แบบมีวิชาเรียน  และ  แบบเน้นวิจัย) 

 

 การปรับปรุงหลักสูตร 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  ได้ครบกําหนดระยะเวลาที่จะต้องดําเนินการปรับปรุง
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  (ตุลาคม  พ.ศ. 2548)   สถาบัน ฯ จึงได้
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวตามข้ันตอนต่าง ๆ  เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  พ.ศ. 2552  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  พ.ศ. 2552  เมื่อวันที่  12  มกราคม  2553  
โดยหลักสูตรดังกล่าว  เริ่มเปิดสอนต้ังแต่  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป 
  ทั้งนี้   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  กําหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
2552  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  (TQF)  โดยได้กําหนดแผนในการ

ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปิดสอนในปีการศึกษา  2555  ดังน้ี 
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แผนการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

ตามกรอบมาตรฐานอุดมศกึษา  (TQF) 
 

 

ลําดับที ่
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1 ประชุมร่วมกันในการกําหนด  TQF พฤศจิกายน  2553 กรรมการบริหารวิชาการ 

2 การวิจัยประเมินผลหลักสูตร 
Need  Assessment 

ธันวาคม  2553 – 
มกราคม  2554 

นักวิชาการศึกษา, 
ประธานหลักสูตร 

3 ร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ  
TQF 

กุมภาพันธ์  - เมษายน 
2554 

คณาจารย์ 

4 ประชาพิจารณ์หลักสูตร พฤษภาคม  2554 คณาจารย์, ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 ปรับปรุงหลักสตูร มิถุนายน  2554 คณาจารย์ 

6 เสนอหลักสูตรเข้าคณะกรรมการ
ประจําสถาบัน ฯ พิจารณา 

มิถุนายน  2554 คณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ  

7 เสนอหลักสูตรเข้าคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 

กรกฎาคม  2554 คณะกรรมการประจําบัณฑิต 
วิทยาลัย 

8 เสนอหลักสูตรเข้ากรรมการสภา
วิชาการพิจารณา 

สิงหาคม  2554 กรรมการสภาวิชาการ 

9 เสนอหลักสูตรเข้าคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย 

กันยายน  2554 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

10 การรับรองหลักสูตร - สกอ.  กระทรวงศึกษาธิการ 
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 จํานวนนิสิต 
   

นิสิตสาขาวิชาการวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์ 
ประจําปีการศกึษา  2553 

สํารวจ  ณ  วันที่  12  ตุลาคม  2553 
 

ระดับการศึกษา จํานวน  (คน) 

          ปรญิญาเอก  (แบบ  1  เน้นวิจัย) 12 

          ปรญิญาเอก  (แบบ  2  มีวิชาเรียน) 45 

          ปรญิญาเอก  (ต่อเน่ือง) 29 

          ปรญิญาโท  (ภาคปกติ) 12 

          ปรญิญาโท  (ภาคพิเศษ) 66 

รวม 164 

 
 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษา  ปีการศึกษา  2552 
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ  องครักษ์ 
วันพุธที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2553 

 

ปริญญาเอก ปริญญาโท รวม  

สาขาวิชา 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

 

รวมทั้งสิน้ 

 

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
 

- 
 

5 
 

2 
 

4 
 

2 
 

9 
 

11 
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รายชื่อผู้เข้ารบัพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต   
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

 
 1.  นางสาวกมลวรรณ  คารมปราชญ์ 
 2.  นางสาวฐาศุกร์  จันประเสริฐ 
 3.  นางพัชรี   ดวงจันทร์ 
 4.  นางสาวภิญญาพันธ์  ร่วมชาติ 
 5.  นางสาววิไลลักษณ ์  ทองคําบรรจง 

 
รายชื่อผู้เข้ารบัพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
 

   1.  นางสาวจุฑารัตน์  กิตติเขมากร 
   2.  นางสาวพชรภรณ์  เชียงสิน 
   3.  ร้อยโทหญงิศุภินธา  ม่วงศรีงาม 
   4.  นางสาวสุภาวดี  พงสุภา 
   5.  นายภาคิณ   อังศุณิศ 
   6.  นายสุริยศกัด์ิ   เหมือนอ่วม 
 
ปริญญานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2552 
   

 ระดับปริญญาเอก 
1. นางสาวกมลวรรณ  คารมปราชญ์  เรื่อง  “กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง 

ด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”   MORAL  POLITICAL  SOCIALIZATION  OF  MEMBERS 
OF  THE  HOUSE  OF  REPRESENTATIVE 
 2.   นางสาวฐาศุกร์  จันประเสริฐ   เรื่อง  “โครงสร้างทางสังคมที่เก่ียวข้องกับความรุนแรง 
ที่เด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน : กรณีศึกษา  โรงเรียนแห่งหน่ึงในเขตภาคกลาง”  SOCIAL     
STRUCTURE  INVOLVING  WITH  CHILDREN  AND  YOUTHS’ VIOLENCE  AT  SCHOOL : A  CASE  
STUDY  OF  A  SCHOOL  IN  CENTRAL  THAILAND  
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  3.  นางพัชรี ดวงจันทร์  เรื่อง “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ประยุกต์ 
ใช้แนวคิดการควบคุมตนเอง  การรับรู้ความสามารถของตนเอง  และการแปลงเจตนาสู่การกระทํา  เพ่ือปรับ 
เปลี่ยนตัวแปรทางจิต  พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหวออกกําลัง  และดัชนีมวลกาย  ในเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร” THE  EFFECTIVENESS  OF  BEHAVIORAL INTERVENTION   
PROGRAMS  UTILIZING  SELF-CONTROL, SELF-EFFICACY, AND  IMPLEMENTATION  INTENTION  
FOR  MODIFYING  PSYCHOLOGICAL  VARIABLES, EATING  BEHAVIOR  AND PHYSICAL ACTIVITY, 
AND  BMI  IN  ELEMENTARY  SCHOOLCHILDREN, BANGKOK 
   4.  นางสาวภิญญาพันธ์  ร่วมชาติ  เรื่อง  “ปัจจัยเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อบทบาท  
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์  แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และความคลุมเครือในบทบาทที่มีผล
ต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์”  ANTECEDENTS OF ROLE COMMITMENT, ROLE IDENTITY, LEARNING 
MOTIVATION, AND ROLE AMBIGUITY CONCERNING ROLE PERFORMANCE OF GIFTED 
STUDENTS  IN  SCIENCE  AND  MATHEMATICS 
  5.  นางสาววิไลลักษณ์  ทองคําบรรจง  เรื่อง  “ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติด
อินเทอร์เน็ตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ช่วงช้ันที่ 3  ในเขตกรุงเทพมหานคร”  CAUSAL  FACTORS  OF 
INTERNET  DEPENDENCY  BEHAVIOR  OF  HIGH  SCHOOL  STUDENTS  IN  BANGKOK 
METROPOLIS            
  

 ระดับปริญญาโท 
  1.  นางสาวจุฑารัตน์  กิตติเขมากร  เรื่อง  “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม
การทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  PSYCHOSOCIAL  FACTORS  RELATED  TO  WORK  BEHAVIOR  
ON RESPONSIBILITY AND PARTICIPATION OF SUPPORTING STAFF AT SRINAKHARINWIROT 
UNIVERSITY 
  2.  นางสาวพชรภรณ์  เชียงสิน  เรื่อง  “ประสบการณ์การเล่นหมากล้อมและจิตลักษณะที่
เก่ียวข้องกับความฉลาดในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น” 
EXPERIENCE  OF  GO  GAME  AND  PSYCHOLOGICAL  FACTORS  RELATED  TO  ADVERSITY 
QUOTIENT  OF  SECONDARY  STUDENTS 
  3.  ร้อยโทหญิงศุภินธา  ม่วงศรีงาม  เรื่อง  “ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรม
การบินอย่างปลอดภัย  ของนักบินอากาศยานปีกหมุน  สังกัดศูนย์การบินทหารบก”  PSYCHOSOCIAL  
FACTORS  RELATED  TO  FLIGHT  SAFETY  BEHAVIOR  OF  PILOTS  IN  ARMY  AVIATION  
CENTER 



 
 

 

35

2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

  4.  นางสาวสุภาวดี  พงสุภา  เรื่อง  “ลักษณะทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธที่
เ ก่ียวข้องกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล  ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ” 
PSYCHOSOCIAL  AND  BUDDISH  CHARACTERISTICS  AS  RELATED  TO  HEALTH  PROMOTION  
BEHAVIORS  OF  NURSES  AT  BANGKOK  HOSPITAL  MEDICAL  CENTER 
  5.  นายภาคิณ  อังศุณิศ  เรื่อง  “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตนของ
อาจารย์  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  PSYCHO-SOCIAL  FACTORS  CORRELATED  TO  
INSTRUCTORS’ BEHAVIOR  AS  A  PRINCIPLE  OF  THE  SUFFICIENCY  ECONOMY  
PHILOSOPHY 
  6.  นายสุริยศักด์ิ  เหมือนอ่วม  เรื่อง  “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการ
ทํางานตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําตําบลใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”  PSYCHO-SOCIAL  FACTORS  TO  WORKING  BEHAVIOR UNDER  
THE  ROYAL  INITIATIVE  OF  HIS  MAJESTY  THE  KING  OF  ASSISTANT  CHIEF OFFICER  
DISTRICT  FOR  SUB-DISTRICT  IN  THE  SOUTH  PROVINCE  AREA 
 

การพัฒนานิสิต 
 กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพและวิชาการ 
  1.  บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “เยาวชนกับยาเสพติด : วิกฤตและแนวทางแก้ไข”  โดย   
ดร.พินิจ  ลาภธนานนท์  จากสถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในวันที่  9  ธันวาคม  2552  
เวลา  9.00 – 12.00  น.  ณ  ห้องเรียนรวม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   
  2.  บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “วัยรุ่นไทย...บนเส้นทางบริโภคนิยม”  โดย  พลตรีหญิงอุษณีย์  
เกษมสันต์  ณ  อยุธยา  จากสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม  (องค์กรสาธารณประโยชน์)  ในวันที่  16  
ธันวาคม  2552  เวลา  9.00 – 12.00  น.  ณ  ห้องเรียนรวม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   

3.  บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “สําเร็จความคิด : วิกฤตปัญหาและทางออกเซ็กส์เสี่ยงในวัยรุ่น” 
โดย  นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี  จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ในวันที่  16  ธันวาคม  2552 
เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ  ห้องเรียนรวม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   
  4.  บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “ความรุนแรงในครอบครัว : ช่องว่างในสังคมไทยที่รอการแก้ไข” 
โดย  คุณสุเพ็ญศรี  พ่ึงโคกสูง  จากมูลนิธิเพ่ือนหญิง  ในวันที่ 30  ธันวาคม  2552 เวลา 13.00 – 16.00  น.  
ณ  ห้องเรียนรวม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   
 5.  โครงการฝึกปฏิบัติวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม  วันที่  7 – 9  มกราคม  2553  ณ 
ตําบลบ้านม่วง  อําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 
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 6.  โครงการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “สังคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม” บรรยายพิเศษ  เรื่อง 
“การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการทํางานในองค์กร”   โดย   อาจารย์ ดร.พรรณี   
บุญประกอบ  จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ในวันที่  28  มิถุนายน  2553  เวลา  9.00 – 12.00  น. 
ณ  ห้องเรียนรวม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 7.  โครงการสัมมนาพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  ระหว่างวันที่  10 – 11  กรกฎาคม  2553  ณ 
เขาใหญ่สราญรมย์รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสมีา 
 8.  โครงการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “สังคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม” บรรยายพิเศษ  เรื่อง 
“คุณธรรม  จริยธรรมและศาสนา”  โดย  อาจารย์ศุภสิทธ์ิ  เสร็จประเสริฐ  จากภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในวันที่ 19  กรกฎาคม  2553 เวลา  9.00 – 12.00  น. 
ณ  ห้องเรียนรวม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 9.  โครงการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “สังคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม” บรรยายพิเศษ  เรื่อง 
“กินอย่างฉลาด”  โดย  คุณชัยยุทธ  กุลตังวัฒนา  จากโรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย์  กระทรวง 
สาธารณสุข  ในวันที่  29  กรกฎาคม  2553  เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ  ห้องเรียนรวม  สถาบันวิจัย 
พฤติกรรมศาสตร์ 

10. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ  “การพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์” 
ระหว่างวันที่  31  กรกฎาคม -  1  สิงหาคม  2553  ณ  โรงแรมมวกเหล็ก  พาราไดส์รีสอร์ท  จังหวัด 
สระบุรี 

11. โครงการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “สังคมศาสตรเ์ชิงพฤติกรรม” บรรยายพิเศษ 
เรื่อง  “การประยุกต์แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย รองศาสตราจารย์งามตา วนินทานนท์   
จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ในวันที่  5  สิงหาคม  2553  เวลา 13.00 – 16.00  น. ณ  ห้องเรียนรวม 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 12.  โครงการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “สังคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม” บรรยายพิเศษ 
เรื่อง  “ทุนทางสังคม  หนทางสู่สันติวิธี”  โดย  คุณประภาส  แสงประดับ  ประธานมูลนิธิศูนย์ที่อยู่อาศัย 
แห่งเอเชีย  ประธานชุมชนบางบัว  ในวันที่  20  สิงหาคม  2553  เวลา  9.00 – 12.00  น. ณ  ห้องเรียน 
รวม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
  13.  โครงการฝึกปฏิบัติวิจัยเชิงคุณภาพภาคสนาม  วันที่  19 – 21  สิงหาคม  2553  ณ   
หมู่บ้านบุ่งเข้  ตําบลหนองแสง  อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก 
 14.  โครงการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “สังคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม” บรรยายพิเศษ   
เรื่อง  “พฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรม”  โดย  อาจารย์ ดร.กมลวรรณ  คารมปราชญ์  ในวันที่  23 
สิงหาคม  2553  เวลา  9.00 – 12.00  น.  ณ  ห้องเรียนรวม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
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 15.  บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “การอธิบายการเกิดพฤติกรรมตามแนวพุทธศาสนาและ 
ภาพรวมของพุทธจริยศาสตร์”  โดย  รองศาสตราจารย์สุเชาว์   พลอยชุม  จาก  คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในวันที่  1  กันยายน  2553  เวลา  9.00 – 12.00  น.  ณ  ห้องเรียนรวม 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 16.  บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “บทบาทของมารดาในการดูแลทันตสุขภาพบุตรก่อนวัยเรียน : 
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์แบบต่อเน่ือง  2  ระยะ”  โดย  ทันตแพทย์หญิง วรวรรณ  อัศวกุล  จากกอง 
สาธารณสุข  ในวันที่  3  กันยายน  2553  เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ  ห้องเรียนรวม  สถาบันวิจัย 
พฤติกรรมศาสตร์ 

17.  บรรยายพิเศษ   เรื่อง   “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์”   โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต  อินทสุวรรณ   ข้าราชการบํานาญ   ในวันที่  7  กันยายน  2553   เวลา  
13.00  – 16.00  น.  ณ  ห้องเรียนรวม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

  
การวิจัย 
 โครงการวิจัย 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณาจารย์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ได้จัดทําโครงการ 
วิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  จํานวน  1  โครงการ  งบประมาณเงินรายได้  จํานวน  1  โครงการ  และจาก 
แหล่งทุนภายนอก  จํานวน  5  โครงการ  ดังน้ี 
 

ลําดับ
ที่ 

 

ชื่อโครงการวิจัย 
 

หัวหน้าโครงการ 
 

งบประมาณ 
 

แหล่งทุน 

1 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของ
ภูมิคุ้มกันทางจิตของเยาวชน 

รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม 340,000.- งบประมาณแผ่นดิน 

2 ตัวแปรทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้อง
กับความสุขในการทํางานและ
คุณภาพชีวิตของอาจารย์    
มหาวิทยาลัย : การศึกษาข้าม
วัฒนธรรม 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 223,000.- งบประมาณเงิน
รายได้ 

3 โครงการพัฒนาระบบการ
คัดเลือกข้าราชการผู้มี
ผลสมัฤทธ์ิสูง 

ดร.วิริณธ์  กิตติพิชัย 
ผศ.ดร.วิลาสลกัษณ์ ชัววัลล ี
(ผู้ร่วมโครงการ) 

1,180,000.- สํานักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
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ลําดับ
ที่ 

 

ชื่อโครงการวิจัย 
 

หัวหน้าโครงการ 
 

งบประมาณ 
 

แหล่งทุน 

4 โครงการศึกษาระบบการ
ติดตามความก้าวหน้าการ
บริหารจัดการระบบ  HIPPS 
ของส่วนราชการ 

ผศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง 890,100.- สํานักงาน
คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

5 โครงการการบริหารจัดการ
และประเมินโครงการเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงใน
กลุ่มโรคเมตาบอลิกของสถาน
บริการภาครัฐในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง 2,239,740.- สํานักงาน
หลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ  สปสช. 

6 โครงการวิจัยการประเมินผล
การดําเนินการศูนย์พัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษา 
อังกฤษ  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 700,000.- สํานักงานคณะกรรม 
การการอุดมศึกษา 

7 โครงการจัดทําชุดความรู้
เก่ียวกับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

นางทัศนา  ทองภักดี 550,000.- สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 
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 งานวิจัยที่ทําเสร็จ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มีงานวิจัยที่ทําเสร็จเรียบร้อย  

จํานวน  10  เรื่อง  ดังน้ี 
 

 

ลําดับที ่
 

ชื่อโครงการวิจัย 
 

คณะผู้วิจัย 
 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยชุมชนด้าน
ครอบครัว 

• รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 

• รศ.งามตา  วนินทานนท์ 

• ผศ.ประทีป  จนิง่ี 

• ผศ.ดร.อ้อมเดือน  สดมณี 

• อ.ดร.จรัล  อุ่นฐิติวัฒน์ 

• อ.ทัศนา  ทองภักดี 

• อ.อุษา  ศรีจินดารัตน์ 

• อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ 6 คน 

2 ผลการใช้วิธีการจัดการภาวะวิกฤตชีวิตด้วยตนเอง
ตามแนวตะวันออกที่มีต่อภาวะวิกฤตชีวิตและ
ความสุขใจของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนใน
กรุงเทพมหานคร 

• ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง 

• อ.ทัศนา  ทองภักดี 

3 การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

• ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง 

• ภญ.พัชรี  ดวงจันทร ์

4 การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

• ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง 

• อ.ทัศนา  ทองภักดี 

• นายวรสรณ์  เนตรทิพย์ 

• นางสาวศิริพร  แก้วอ่อน 

5 การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององค์กรไม่หวังผล
กําไรในเขตกรุงเทพมหานคร 

• ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง 

• อ.ทัศนา  ทองภักดี 

• นายวรสรณ์  เนตรทิพย์ 

• นางสาวสุชาดา  หนูรักษ ์
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ลําดับที ่
 

ชื่อโครงการวิจัย 
 

คณะผู้วิจัย 
 

6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว – งาน 
กับคุณภาพชีวิต 

• รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม 

• รศ.อัจฉรา  สุขารมณ์ 

• ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง 

7 ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนําชุมชนในภาค
กลาง : การศึกษาระยะที่สอง 

• ผศ.ดร.อ้อมเดือน  สดมณี 

• อ.ดร.ดวงเดือน  แซ่ตัง 

• อ.ดร.นริสรา  พ่ึงโพธ์ิสภ 

• อ.ดร.ฐาศุกร์  จันประเสริฐ 

8 โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกข้าราชการผู้มี
ผลสมัฤทธ์ิสูง 

• ดร.วิริณธ์ิ  กิตติพิชัย 

• ผศ.ดร.วิลาสลกัษณ์  ชัววัลล ี
 

9 โครงการศึกษาระบบการติดตามความก้าวหน้าการ
บริหารจัดการระบบ  HIPPS  ของส่วนราชการ 

• ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง 
 

10 โครงการวิจัยการประเมินผลการดําเนินการศูนย์
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

• รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 

• รศ.ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร 

• นายทินกฤต  อรรถโกวิทธาตรี 

• นายพลรพี  ทมุมาพันธ์ 
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 การนําเสนอผลงานวิจัย 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ได้นําเสนอผลงานวิจัยทั้งใน 
และต่างประเทศ  และตีพิมพ์ผลงานวิจัย  ดังน้ี 
 

  การนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ 
 

 
 

ลําดับที ่
 

ผลงาน 
 

เวทีการนําเสนอ 
 

ผู้นาํเสนอ 
 

1 Antecedents  and  
consequence  of  work  
empowerment  for  
elementary  teachers 

ที่ประชุม The 9th 
Conference  of  the  
European  Academy  of  
Occupational  Health  
Psychology  ณ  The  
Pontifical  Urbaniana  
University  ประเทศอิตาลี 
ระหว่างวันที่  29 – 31  
มีนาคม  2553 

รศ.ดร.อรพินทร์  ชูขม 

2 Effect  of  Self  Managing  
Life  Crisis  Programme  
based  on  the  Oriental  
Approach  toward  Midlife  
Crisis  and  Well-being  of  
Thai  Married  Woman  in  
Bangkok 

ที่ประชุม The 9th 
Conference  of  the  
European  Academy  of  
Occupational  Health  
Psychology  ณ  The  
Pontifical  Urbaniana  
University  ประเทศอิตาลี 
ระหว่างวันที่  29 – 31  
มีนาคม  2553 

ผศ.ดร.อังศินันท์   อินทรกําแหง 
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ลําดับที ่
 

ผลงาน 
 

เวทีการนําเสนอ 
 

ผู้นาํเสนอ 
 

3 The  Effectiveness  of  
Psychological 
characteristic  and  Skill  
Training  on  Teacher  
Supervision for  Enhancing  
Responsibility  among  
Early  Adolescent  
Students 

ที่ประชุม The 9th 
Conference  of  the  
European  Academy  of  
Occupational  Health  
Psychology  ณ  The  
Pontifical  Urbaniana  
University  ประเทศอิตาลี 
ระหว่างวันที่  29 – 31  
มีนาคม  2553 

อ.ดร.พรรณี  บุญประกอบ 

4 An  Examination  of  Self – 
Leadership  Performance  
Mechanism  Model  in  
Thai  Private  Company 

การประชุม  International  
Journal  of  Arts & 
Sciences  (IJAS)  
Conference  ระหว่างวันที่  
30  พฤษภาคม  2553  ถึงวันที ่ 
3  มิถุนายน  2553  ณ  
Norica  Hotel  เมือง  Bad 
Hofgastein  ประเทศ
ออสเตรีย 

อ.ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล 

5 Program  for  Establishing  
Systems  of  Standards  
for  the  Development  
Process  of  New  
Government  Officials  
during  the  Work  Trial  
Period 

ที่ประชุม  EWC/EWCA  50th 
Anniversary  International  
Conference  ณ  East-West  
Center  มลรฐัฮาวาย  
สหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่  
2 – 5  กรกฎาคม  2553 

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี 
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ลําดับที ่
 

ผลงาน 
 

เวทีการนําเสนอ 
 

ผู้นาํเสนอ 
 

6 Parental  Relation : The  
Psychological  Indicator  of  
Sustainable  Relations  in  
Thai  Families 

การประชุมวิชาการนานาชาติ
NZPSS  Annual 
Conference  2010  ณ  เมอืง
โรโตรัว  ประเทศนิวซีแลนด์  
ระหว่างวันที่  17 – 20  
กรกฎาคม  2553 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ 

7 Buddhist  Religious  
Practice  and  Emotional  
Regulation  of  Thai  
Adolescents 

ที่ประชุม  The  First  
International  Conference  
of  Indigenous  Cultural  
Psychology  ณ  เมือง  
Yogyakarta  ประเทศ
อินโดนีเซีย  ระหว่างวันที่     
24 – 27  กรกฎาคม  2553 

นางสาวอุษา  ศรีจินดารัตน์ 

8 An  Evaluation  of  the  
Gifted  and  talented  
Center  in  Thailand 

Asia  Pacific  Conference  
on  Giftedness  at  the   
Sydney  Convention  and  
Exhibition  Centre, Sydney,  
Australia  ระหว่างวันที่  29  
กรกฎาคม – 1 สิงหาคม  2553 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา 

9 An  Examination of  Self – 
Leadership  Performance  
Mechanism  Model  in  
Thai  Private  Organization 

วันสถาปนาสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์  ครบรอบ  
55  ปี  วันพุธที่  25  สิงหาคม  
2553 

อ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล 

10 การปฏิบัติทางพุทธศาสนากับ
ความสามารถทางสังคมของเด็ก
วัยรุ่นไทย 

วันสถาปนาสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์  ครบรอบ  
55  ปี  วันพุธที่  25  สิงหาคม  
2553 

นางสาวอุษา  ศรีจินดารัตน์ 
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ลําดับที ่
 

ผลงาน 
 

เวทีการนําเสนอ 
 

ผู้นาํเสนอ 
 

11 ผลการใช้วิธีการจัดการภาวะ
วิกฤตชีวิตด้วยตนเองตามแนว
ตะวันออกที่มีต่อภาวะวิกฤต
ชีวิตและความสุขใจของสตรี
ไทยสมรสวัยกลางคนใน
กรุงเทพมหานคร 

การนําเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ  2553  (Thailand  
Research  Expo  2008)   
26 – 30  สิงหาคม  2553   
ณ  ศูนย์ประชุมบางกอกคอน
เวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์  
ราชประสงค์  กรุงเทพ ฯ 

ผศ.ดร.อังศินันท์   อินทรกําแหง 

12 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัว - งานที่
เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต 

การนําเสนอผลงานวิจัย
แห่งชาติ  2553  (Thailand  
Research  Expo  2008)   
26 – 30  สิงหาคม  2553   
ณ  ศูนย์ประชุมบางกอกคอน
เวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์  
ราชประสงค์  กรุงเทพ ฯ 

รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม 

 
  การนําเสนอผลงานวิจัยของนิสิต 
 

 

ลําดับที ่
 

ผลงาน 
 

เวทีการนําเสนอ 
 

ผู้นาํเสนอ 
 

1 ความรุ่นแรงในโรงเรียน : เสียง
สะท้อนจากเด็ก  เยาวชน  และ
ผู้เก่ียวข้อง 

วันสถาปนาสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์  ครบรอบ  
55  ปี  วันพุธที่  25  สิงหาคม  
2553 

นางสาวฐาศุกร์ จันประเสริฐ 

2 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่มผีลต่อคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  จังหวัดเชียงใหม ่

วันสถาปนาสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์  ครบรอบ  
55  ปี  วันพุธที่  25  สิงหาคม  
2553 

นางวีรวรรณ  วงศ์ป่ินเพ็ชร์ 
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ลําดับที ่
 

ผลงาน 
 

เวทีการนําเสนอ 
 

ผู้นาํเสนอ 
 

3 ผลของการฝึกสํารวมสติและ
การฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
ต่อปรีชาเชิงอารมณ์  แนวพุทธ
ศาสนา  ของนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียน 
ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ ฯ 

วันสถาปนาสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์  ครบรอบ  
55  ปี  วันพุธที่  25  สิงหาคม  
2553 

พระมหาสมเกยีรติ  รตนปัญโญ 

4 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวข้อง
กับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่ถูกหลกัโภชนาการของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเขตเทศบาลเมืองชุมพร 

วันสถาปนาสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์  ครบรอบ  
55  ปี  วันพุธที่  25  สิงหาคม  
2553 

นายกฤตย์ติวัฒน์  ฉัตรทอง 

 
  ผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ 
 
 

 

ลําดับที ่
 

ผลงาน 
 

วารสาร 
 

เจ้าของผลงาน 
 

1 ชุดงานวิจัยเพ่ือสร้างดัชนีคุณภาพชีวิต
ครอบครัวไทย  และการประยุกต์ใช้ผล
วิจัย  The  Research  Project  on  
Construction  of Multiple  
Indicators  of  Marital  Quality  in  
the  Thai  Families 

วารสารพฤติกรรมศาสตร ์
ปีที่  16  ฉบับที่  1  
มกราคม  2553 
 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ 

2 การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนา
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  (นบอ.)  
ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการบริหารมหาวิทยาลัยใหม ่

วารสารพฤติกรรมศาสตร ์
ปีที่  16  ฉบับที่  1  
มกราคม  2553 
 

ดร.วิริณธ์ิ  กิตติพิชัย 
ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง 

จุฑามาศ  แก้วพิเจิตร 

3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัว – งาน กับคุณภาพชีวิต   
An  analysis  of  work – family   
linkage  and  quality  of  life 

วารสารพฤติกรรมศาสตร ์
ปีที่  16  ฉบับที่  2  
กรกฎาคม  2553 
 

รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม 
รศ.อัจฉรา  สุขารมณ์ 
ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง 
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ลําดับที ่
 

ผลงาน 
 

วารสาร 
 

เจ้าของผลงาน 
 

4 ผลการจัดการโครงการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร   
Effects  of  Managing  Program  
for  Health  Behavioral  
Modification  of  the  Public  and  
Private  Organizations  in  
Bangkok  Metropolis 

วารสารพฤติกรรมศาสตร ์
ปีที่  16  ฉบับที่  2  
กรกฎาคม  2553 
 

ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง 
นางทัศนา  ทองภักดี 
นายวรสรณ์  เนตรทิพย์ 

5 An  Examination of  Self – 
Leadership  Performance  
Mechanism  Model  in  Thai  
Private  Organization 

The  Journal  of  
Behavioral  Science 
Vol. 5  No. 1 
September  2010 
 

อ.ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล 

6 แนวคิด  ทฤษฎี  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวกับงาน  Work – Family  
Linkages  Approach 

วารสารจิตวิทยา  ปีที่ 16 
มกราคม - ธันวาคม  2553 

รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม 
 

7 ประสิทธิผลของการพัฒนาจิตลักษณะ  
และทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่
มีต่อความพร้อมในการรับผิดชอบ
ครอบครัวของนิสิตชาย 

วารสารจิตวิทยา  ปีที่ 16 
มกราคม - ธันวาคม  2553 

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี 
รศ.งามตา  วนนิทานนท ์
ผศ.ดร.ฉัฐวีณ์  สิทธิ์ศิรอรรถ 
นางทัศนา  ทองภักด ี

8 Research  and  development  of  
intellectual  consciousness  for  
Thai  youths’ quality  of  life 

Procedia  Social  and  
Behavioral  Sciences   
5  (2010)  211 - 215 

รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม 
รศ.อัจฉรา  สุขารมณ์ 
รศ.ดร.ผจงจิต  อินทสุวรรณ 
ผศ.ประทีป  จนิงี ่

9 GRATITUDE  FOR,  AND  REGRET  
TOWARD,  NATURE : 
RELATIONSHIPS  TO  
PROENVIRONMENTAL  INTENT  OF  
UNIVERSITY  STUDENTS  FROM  
JAPAN 

SOCIAL  BEHAVIOR  
AND  PERSONALITY,  
2010, 38 (7), 993 - 1008 

รศ.ดร.ผจงจิต  อินทสุวรรณ 
ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี 
อ.ดร.สุภาพร  ธนะชานันท์ 
อ.ดร.จรัล  อุ่นฐติิวัฒน ์
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ลําดับที ่
 

ผลงาน 
 

วารสาร 
 

เจ้าของผลงาน 
 

10 Effects  of  Self  Managing  Life  
Crisis  Based  on  the  Oriental  
towards  Life  Crisis  and  Well – 
being  of  Married  Women 

International  Journal  
of  Psychological  
Studies  Vol. 2, No 2,  
December  2010 

ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง 
 

 

การบริการวิชาการ 
 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 

วัน / เวลา 
 

ชื่อโครงการ 
 

กิจกรรม 
 

สถานทีจั่ดงาน 
 

3 – 21 พ.ค. 53 ฝึกอบรม  เรื่อง  “เทคนิคการ
วิจัย - การใช้สถิติวิเคราะห์และ
การแปลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ รุ่นที่  13” 

ฝึกอบรม สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ 

29 – 30  มิ.ย. 53 ประชุมโครงการศึกษาระบบ
การติดตามความก้าวหน้าการ
บริหารจัดการระบบ  HIPPS  
ของส่วนราชการ 

จัดประชุมส่วนราชการที่มี
ข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธ์ิสูง  
รุ่นที่  1 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  อาคาร
วิจัยและการศกึษา
ต่อเน่ือง ฯ  มศว 

 

 การเข้าร่วมประชุม  สัมมนา / ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน 
 

 

ชื่อ - สกุล 
 

เรื่อง 
 

หน่วยงานท่ีจัด 
 

วัน เดือน ปี / สถานที ่
 

นายวิจิตร  อักษรชู 
นายบุญลือ  เช้ือสุข 

ประชุม  เรื่อง  หลักเกณฑ์
บําเหน็จรายเดือน 
“บํานาญ”  และการพัฒนา
ระบบตําแหน่งลูกจ้าง 
ประจํา 

สมาคมลกูจ้าง 
ส่วนราชการ 
แห่งประเทศไทย 

24  ตุลาคม  2552 
ณ  อาคารนิมบุิตร   
สนามกีฬาแห่งชาติ   
ปทุมวัน  กรุงเทพ ฯ 
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ชื่อ - สกุล 
 

เรื่อง 
 

หน่วยงานท่ีจัด 
 

วัน เดือน ปี / สถานที ่
 

อ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล อบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร 
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
ระยะที่ 2 ประจําปี 2552 
(สายวิชาการ)  เรื่อง  
“อุดมการณ์การศึกษาและ
แผนการสอน” 

ศูนย์พัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร  
มศว 

26 – 28  ตุลาคม  2552 
ณ  ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย  ช้ัน  2  มศว 

อ.ดร.นริสรา  พ่ึงโพธ์ิสภ อบรม  เรื่อง  “Think  Out  
Of  The  Box : การ
บริหารและพัฒนาความคิด
นอกกรอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการทํางาน” 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

6  พฤศจิกายน  2552 
ณ  โรงแรมเค  ยู  โฮม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน  กทม. 

อ.ดร.พรรณี  บญุประกอบ ประชุมกลั่นกรองหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา  หลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร  (หลกัสูตร
ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2553) 
และหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2552) 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

9  พฤศจิกายน  2552 
ณ  ห้องประชุม 401   
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.พรรณี  บญุประกอบ ประชุมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการ
งานของสํานักงาน
ยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

สํานักงานยุทธศาสตร์ 
ศูนย์บริการวิชาการแก่
ชุมชน  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

13 – 14  พฤศจิกายน 
2552  ณ  อูหลงรีสอร์ท 
อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัด 
ราชบุรี 
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ชื่อ - สกุล 
 

เรื่อง 
 

หน่วยงานท่ีจัด 
 

วัน เดือน ปี / สถานที ่
 

อ.ดร.นริสรา  พ่ึงโพธ์ิสภ อบรม  เรื่อง  “Mind  
Map”  เครื่องมือพัฒนา
ความจํา  เพ่ือความสําเร็จ
ของงาน 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย 

26  พฤศจิกายน  2552 
ณ  โรงแรมเค  ยู  โฮม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน  กทม. 

รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม 
อ.ดร.สุภาพร  ธนะชานันท์ 
อ.ดร.พรรณี  บญุประกอบ 

ประชุมสัมมนา  เรื่อง  
“การนําแผนยุทธศาสตร์ 
15 ปี มศว  ไปสู่การปฏิบัติ 
การติดตาม  และ
ประเมินผล” 

กองแผนงาน   
สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2 – 3  ธันวาคม  2552 
ณ  โรงแรมรอยัล  คลิฟ  
บีช  รีสอร์ท  พัทยา  
จังหวัดชลบุรี 

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ประชุมเตรียมงานประชุม
วิชาการครอบครัวศึกษา  
ปี 2553  เรื่อง  “ร่วมคิด  
ร่วมเรียนรู้  สูวิ้กฤตครอบ 
ครัวไทย” 

มูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัว 

2  กุมภาพันธ์  2553 
ห้อง  134  ช้ัน  34 
สํานักงาน  สสส.     
(อาคาร เอส  เอ็ม  ทาว
เวอร์)  ถ.พญาไทย 

อ.ดร.สุภาพร  ธนะชานันท์ ประชุมอาจารย์พ่ีเลี้ยง
ระบบการจัดการศึกษา
ออนไลน์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
การศึกษา  2552 

สํานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

10  กุมภาพันธ์  2553 
ณ  ห้องประชุม ดร.สุนทร 
แก้วลาย  ช้ัน  4   
สํานักคอมพิวเตอร์ 

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ประชุมวิชาการครอบครัว
ศึกษา  ปี 2553  เรื่อง  
“ร่วมคิด  ร่วมเรียนรู้   
สู้วิกฤตครอบครัวไทย”  

มูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัว 

11 – 12 กุมภาพันธ์ 2553 
ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
80  พรรษา  5  ธันวาคม 
2550  มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช  จ.นนทบุรี 

นางทัศนา  ทองภักดี 
นายวิจิตร  อักษรชู 

อบรม เรื่อง  “เทคนิคการ
ทํางานเป็นทีม  การพัฒนา
บุคลิกภาพ  และกลยุทธ์
การให้บริการที่ประทับใจ” 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

15 – 16 กุมภาพันธ์  2553  
ณ  โรงแรมแคนทารี  
อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัด
ปราจีนบุรี 
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ชื่อ - สกุล 
 

เรื่อง 
 

หน่วยงานท่ีจัด 
 

วัน เดือน ปี / สถานที ่
 

อ.ดร.นริสรา  พ่ึงโพธ์ิสภ อบรม  เรื่อง  “การเขียน
ข้อเสนอเค้าโครงวิจัยที่เข้า
มาตรฐาน”   

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย  
วช. 

25 – 27  มีนาคม  2553 
ณ  ห้องจอมพลสฤษด์ิ   
ธนะรัชต์  วช. 

ผศ.ประทีป  จนิง่ี อบรมกรรมฐาน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย 

1 – 15  เมษายน  2553 
ณ  สํานักปฏิบัติธรรม   
วัดเขาบรรจบ  อําเภอ
มะขาม  จังหวัดจันทบุรี 

อ.ดร.นริสรา  พ่ึงโพธ์ิสภ อบรม  เรื่อง  “การสร้าง
แบบวัดทางจิตพฤติกรรม
ศาสตร์ที่มีมาตรฐานสูง” 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย  
วช. 

4 – 6  พฤษภาคม 2553 
ณ  ห้องจอมพลสฤษด์ิ   
ธนะรัชต์  วช. 

อ.ดร.นริสรา  พ่ึงโพธ์ิสภ อบรม  เรื่อง  “สมมติฐาน
การวิจัยกับทักษะการ
วิเคราะห์ทางสถิติที่
เหมาะสม” 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย  
วช. 

27 – 29 พฤษภาคม  2553  
ณ  ห้องจอมพลสฤษด์ิ   
ธนะรัชต์  วช. 

อ.ดร.นริสรา  พ่ึงโพธ์ิสภ 
นางสาวอุษา  ศรีจินดารัตน ์

ประชุมวิชาการโครงการ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัย  เรื่อง  “การ
จัดทําฐานข้อมลูวัฒนธรรม
เพ่ือการคุ้มครองมรดกทาง
วัฒนธรรมไทย”  และ  
“การศึกษาแนวทาง
รูปแบบการสนับสนุนงาน
ด้านวัฒนธรรมขององค์กร
ธุรกิจภาคเอกชนใน
ประเทศไทย” 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ 

16  มิถุนายน  2553 
ณ  ห้องประชุม  ช้ัน  1 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย  กทม. 

อ.ดร.จรัล  อุ่นฐิติวัฒน์ 
อ.ดร.นริสรา  พ่ึงโพธ์ิสภ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

28 – 29  มิถนุายน  2553 
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
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ชื่อ - สกุล 
 

เรื่อง 
 

หน่วยงานท่ีจัด 
 

วัน เดือน ปี / สถานที ่
 

รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม ประชุมหาแนวทางร่วมกัน
ในการกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตจิตวิทยาที่ 
พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

สมาคมจิตวิทยาแห่ง
ประเทศไทย 

30  มิถุนายน  2553 
ณ  ห้องประชุมสภา 
หอประชุมใหญ่  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

นางทัศนา  ทองภักดี ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
“กระบวนการตรวจ
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานวิจัย” 

ฝ่ายวิจัย  สํานักงาน
อธิการบดี  มศว และ
เครือข่ายรักษ์งานวิจัย 

1 – 2  กรกฎาคม  2553  
ณ  โรงแรมศริตา  ชาเลต์  
แอนด์  สปา  จังหวัดชลบุรี 

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ประชุมระดมความคิดเห็น 
เพ่ือกําหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาจิตวิทยา  
ระดับปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัย 
เกษมบัณฑิต 

15  กรกฎาคม  2553 
ณ  ห้องสัมมนา 1 ช้ัน 3   
อาคาร 1  มหาวิทยาลัย 
เกษมบัณฑิต  วิทยาเขต 
พัฒนาการ 

นางทัศนา  ทองภักดี 
นางสาวอุษา  ศรีจินดารัตน ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  
“ทําอย่างไรให้ผลงานวิจัย
ไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา” 

ฝ่ายวิจัย  สํานักงาน
อธิการบดี  มศว 

5 – 6  สิงหาคม  2553 
ณ  คณะวิทยาศาสตร์ 
ห้องประชุม  9 B  และ   
9 C  สํานักงานอธิการบดี 
มศว 

ผศ.ดร.อังศินันท์  
อินทรกําแหง 

ประชุมวิชาการเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพวารสาร 
วิชาการไทย  ครั้งที่  5 :  
การจัดทําฐานข้อมูล
วารสารวิชาการอิเล็กทรอ 
นิกส์และการฝกึปฏิบัติการ
นําวารสารไทยเข้าสู่ฐาน 
ข้อมูล  SCOPUS 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย  (Thai  
Journal  Citation  
Index  Centre) 

10 กันยายน  2553 
ณ  โรงแรมเซน็จูรี่  พาร์ค 
กรุงเทพ ฯ 
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ชื่อ - สกุล 
 

เรื่อง 
 

หน่วยงานท่ีจัด 
 

วัน เดือน ปี / สถานที ่
 

นางสาวอุษา ศรีจินดารตัน ์ ประชุมสมัชชาครอบครัว
ระดับชาติ  ประจําปี  
2553 

สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 

10  กันยายน  2553 
ณ  โรงแรม  ดิ เอมเมอรัลด์ 
ถนนรัชดาภิเษก  กทม. 

 

 การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ / กรรมการวิชาการ / วิทยากร / อาจารย์พิเศษ 
  

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

8  ตุลาคม  2552 
คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ์

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
หัวข้อเรื่อง  “การวิเคราะห์
องค์ประกอบที่มีผลกระทบ
ต่อการแสดงบทบาท  สุนัข
เฝ้าบ้าน  ของนักหนังสือ 
พิมพ์”  นายสรุชัย  เลาคํา 
นักศึกษาปริญญาโท  
หลักสูตรวารสารศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาสื่อสาร 
มวลชน 

คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

9  ตุลาคม  2552 
ศูนย์บริการข้อมูล
กรมสรรพากร 

นางทัศนา  ทองภักดี วิทยากรบรรยายในหัวข้อ
เรื่อง  “หัวเราะคลายเครียด
เพ่ือสุขภาพ” 

ณ  ห้องประชุม  ช้ัน  4 
ศูนย์บริการข้อมูล
กรมสรรพากร   
ซอยระนอง  2  กทม. 

15  ตุลาคม  2552 
โรงพยาบาลตํารวจ 

นางทัศนา  ทองภักดี วิทยากรโครงการดูแล
สุขภาพต่อเน่ืองเพ่ือเสริม 
สร้างสมรรถภาพกําลังพล  
อภิปราย  เรื่อง  “การ
หัวเราะลดน้ําหนัก” 

ณ  ห้องประชุม  ช้ัน  3 
ตึกอํานวยการ  
โรงพยาบาลตํารวจ 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

27  ตุลาคม  2552 
บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.พรรณี  บญุประกอบ ผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบ 
ถามปริญญานิพนธ์  เรื่อง  
“ทัศนะของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี ที่มีต่อสภาพ 
แวดล้อมของมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย”  พระอโนชา  
สิมพา  นิสิตระดับปริญญา
โท  สาขาวิชาการอุดม 
ศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

4  พฤศจิกายน 2552 
มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือวิจัยดุษฎี
นิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยพ้ืนฐาน 
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และ
การเมืองที่มีผลต่อความ
เข้มแข็งของชุมชน : กรณ ี
ศึกษาจังหวัดตราด” 
นางณัฐศรัณย์  ชุมวรฐาย ี
นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาสังคมศาสตร์   

สํานักวิชาศิลปะศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

16 พฤศจิกายน 2552 
บัณฑิตศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง   

ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมือ เรื่อง  “ความ 
สัมพันธ์ของรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูกับการปลูกฝัง
การดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่เด็กปฐมวัย  กรณีศกึษา
โรงเรียนอนุบาลเปล่ง
ประสิทธ์ิ  ศรีนครินทร”์ 
นางสาวภัทริยา จันทร์เพ็ญ  
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนา 
การ 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

18 พฤศจิกายน 2552   
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
สวนดุสิต 

ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง วิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ  “การ
เขียนงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ”  บรรยาย  
เรื่อง  “การเขียนงานวิจัย
สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” 

ณ  ห้องกาหลา ช้ัน 3 
โรงแรมสวนดุสิตเพลส  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
สวนดุสิต 

19 พฤศจิกายน 2552   
ศูนย์การเรียนรู้ทาง
วิจัย  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล วิทยากรโครงการ  
Research  Zone : Phase 
4  หัวข้อเรื่อง  “การ
วิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ : 
Factor Analysis Model” 

ณ  อาคารศูนย์การเรียนรู้
ทางการวิจัย  ช้ัน  4
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

21 พฤศจิกายน 2552 
โรงพยาบาลทรวงอก 

ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง วิทยากรประชุมวิชาการ 
โครงการการบริหารการ
พยาบาลเพ่ือคุณภาพการดูแล  
หลักสูตร  Quality  
Management For  Health 
Care Leadership 
เร่ือง  “ปรีชาเชิงอารมณ์กับ
คุณภาพชีวิต และการทํางาน” 

ณ  ห้องประชุมช้ัน  2 
โรงพยาบาลทรวงอก 

21 พฤศจิกายน 2552   
ศูนย์การเรียนรู้ 
ทางวิจัย  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล วิทยากรโครงการ  Research  
Zone : Phase 4  หัวข้อเรื่อง  
“การวิจัยเชิงสาเหตุในสภาพ
การทดลอง  Experimental  
Research >>> ANCOVA  
MANOVA” 

ณ  อาคารศูนย์การเรียนรู้
ทางการวิจัย  ช้ัน  4  
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 

21 พฤศจิกายน 2552 
ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

อ.ดร.พรรณี  บญุประกอบ วิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  เรื่อง  “การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
และการเขียนบทความวิจัย
เพ่ือการตีพิมพ์” 

ณ  ห้องสัมมนา 1 อาคาร 
ดร.เจริญ  คันธวงศ์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

27 พฤศจิกายน 2552 
หลักสูตรศลิปศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขา
ภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล วิทยากรโครงการบรรยายทาง
วิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ  หัวข้อเรือ่ง  ”การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยโปรแกรม  ATLAS  Ti”   

ณ  ห้องประชุม 1  และ
ห้อง  Cluster  อาคาร  
HS.05 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

1 ธันวาคม 2522  - 
9 มีนาคม  2553 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล อาจารย์พิเศษบรรยาย
กระบวนวิชา MC 760 
“ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
สื่อสารมวลชน” 

ณ  ตึก TCB  ห้อง  507 
อาคารท่าชัย  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

14  ธันวาคม  2552 
คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล อาจารย์พิเศษวิชา การทดสอบ 
และการวัดทางจิตวิทยา 
(Psychological  Testing  
and Measurements)  
โครงการปริญญาโท  สาขา 
วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ  ภาคพิเศษ   
คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ณ  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ช้ัน 6  
อาคารการเรียนการสอน
วิชาพ้ืนฐาน   
คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 

8  ธันวาคม  2552 
สํานักงานคณะกรรม 
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล วิทยากรโครงการ  Research 
Zone : Phase 6  ในหัวข้อ
เรื่อง  “Cluster  Analysis” 

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้
ทางการวิจัย  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) 

8  มกราคม  2553 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและ
แก้ไขปรับปรุงเคร่ืองมือวิจัย  
เรื่อง  “คุณภาพชีวิตสมรสของ
บุคลากรที่ทํางานในสถานี
อนามัยจังหวัดสมุทรปราการ” 
นางสาวกฤติยา โสรัจจตานนท์  
นักศึกษาระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาเอกอนามัยครอบ 
ครัว   

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

9  มกราคม  2553 
บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

นางทัศนา  ทองภักดี ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบ 
สอบถามปัจจัยทางจิตสังคมที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตนของ
อาจารย์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  (การถ่าย 
ทอดทางสังคมในการทํางาน
อย่างเป็นทางการ  และไม่เป็น
ทางการ  บรรยากาศองค์การ  
และการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
นายภาคิณ  อังศุณิศ  นิสิต
ระดับปริญญาโท  สาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

25 – 26  มกราคม  
2553  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 

นางสาวอุษา  ศรีจินดารัตน์ วิทยากรโครงการฝึกอบรมการ
ออกแบบการวิจัยสําหรับ
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ณ  โรงแรมลีลาวดี   
ลากูน  รสีอร์ท  พัทยา  
จังหวัดชลบุรี 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

4  กุมภาพันธ์  2553 
บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ 
อ.ดร.พรรณี  บุญประกอบ 
นางทัศนา  ทองภักดี 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
แบบสอบถามพฤติกรรม
รับผิดชอบต่อครอบครัว /
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน / 
ความกตัญญูกตเวที / ความ
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว / การฝึกฝนจาก
ผู้ปกครอง / การมีแบบอย่าง
จากผู้ปกครอง / การมแีบบ 
อย่างจากเพ่ือน / การมแีบบ 
อย่างจากสื่อมวลชน  และ   
การสนับสนุนทางสังคมจากครู
อาจารย์   
นายเสริมวิทย์  สายวิวัฒน์  นิสิต
ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์   

บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

8  กุมภาพันธ์  2553 
บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี  ผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบ 
ถามปริญญานิพนธ์  เรื่อง  
“ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียว 
ข้องกับเชาว์สุขภาพของ
บุคลากรทางการแพทย์  คณะ
แพทยศาสตร์  โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล” 
นางสาวรุ่งอรุณ  พ่ึงแย้ม 
นิสิตระดับปริญญาโท  สาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์   

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

8  กุมภาพันธ์  2553    
คณะพยาบาลศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
ตรงตามเน้ือหาของเครื่องมือ
การวิจัยวิทยานิพนธ์  เรื่อง  
“ปัจจัยที่สมัพันธ์กับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ : 
การวิเคราะห์อภิมาน” 
นายกัตติกา  ธนะขว้าง 
นิสิตขั้นปริญญามหาบัณฑิต  
คณะพยาบาลศาสตร์   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13  กุมภาพันธ์  2553 
ชมรมพยาบาล
ภาคเอกชนแห่ง
ประเทศไทย             

ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง วิทยากรโครงการสัมมนา เรื่อง  
“การประเมินโครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพที่ย่ังยืน” 
บรรยายหัวข้อ  “หลักการและ
แนวคิดการประเมินผล
โครงการ และการวิจัยเพ่ือการ
ประเมินผลโครงการ” 

ณ  ห้องประชุมเฉลิมฉัตร
บารมี  ช้ัน 10  อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ  (ตึก 7)  
สถาบันโรคทรวงอก 

15 – 19  กุมภาพันธ์ 
2553  สํานักงาน 
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

อ.ดร.พรรณี  บุญประกอบ วิทยากรบรรยายในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนด
กรอบการวิจัยและจัดทํา
เคร่ืองมือวิจัย  โครงการวิจัย
เชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาความ
เข้มแข็งศูนย์เครือข่ายการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ระดับประถมศึกษา 

ณ  โรงแรมรอแยล
เบญจา  สุขุมวิท ซอย 5  
กทม. 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

16  กุมภาพันธ์  2553 
โรงเรียนวิจิตรวิทยา 
กรุงเทพมหานคร 

นางทัศนา  ทองภักดี ผู้เช่ียวชาญให้คําปรึกษา
เก่ียวกับการจัดทําผลงานการ
วิจัยของ  นางศริญรัตน์   
วงสวาห์  รองผู้อํานวยการ
ชํานาญการ  โรงเรียนวิจิตร
วิทยา 

ณ  โรงเรียนวิจิตรวิทยา 
กรุงเทพมหานคร 

18  กุมภาพันธ์  2553 
โรงเรียนพัทธยา
อรุโณทัย 

นางสาวอุษา  ศรีจินดารัตน์ กรรมการตัดสนิในการแข่งขนั
พูดภาษาอังกฤษ  “พีเอที  
อิงลิชเดย์” 

ณ  อาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 
กทม. 

19  กุมภาพันธ์  2553 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  
1 / 2553 

ณ  ห้องประชุมสรัสจันทร 
อาคาร 10 ช้ัน 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

2 – 4 มีนาคม  2553 
วิทยาลัยพยาบาลเก้ือ
การุณย์ สํานัก
การแพทย์ 

อ.ดร.พรรณี  บุญประกอบ 
นางทัศนา  ทองภักดี 

วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง 
“กิจกรรมพัฒนาทีมงาน” 

ณ  จันทรารีสอร์ท  
อ.บ้านนา  จ.นครนายก 

13  มีนาคม  2553 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง วิทยากรโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  เรื่อง  “การเขียน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
และบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์
ในวารสาร” เรื่อง  “การเขียน
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสาร” 

ณ  ห้องประชุมจันทรา 3 
ช้ัน  2  อาคารมหาจักร ี
สิรินธร  (จันทรเกษม
ปาร์ค)  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

61

2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

13  มีนาคม  2553 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์  หัวข้อเรื่อง  
“SELF  ESTEEM  AND  
RELATED  FACTORS  
AFFECT  ON 
ADJUSTMENT  OF  
ADOLESCENCE  IN  
SOUTHERN  WELFARE  
SCHOOLS”  
(นางสาวสุจินดา  ย่องจีน  
ปริญญาโท  สาขาวิชา
พัฒนาการมนุษย์) 

ณ  สถาบันแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

25 มีนาคม  2553 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย 
(วช.) 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ วิทยากรฝึกอบรมการวิจัยชุด
ที่  1  การเขียนข้อเสนอเค้า
โครงการวิจัยที่เข้ามาตรฐาน
ในหัวข้อ  “รูปแบบการวิจัย
เพ่ือพิสูจน์ความเป็นสาเหตุ
และผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ” 

ณ  ห้องประชุม 
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 

26 มีนาคม  2553 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย 
(วช.) 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ วิทยากรฝึกอบรมการวิจัยชุด
ที่  1  การเขียนข้อเสนอเค้า
โครงการวิจัยที่เข้ามาตรฐาน
ในหัวข้อ  “เทคนิคการ
ประมวลเอกสารเพ่ือการวิจัย” 

ณ  ห้องประชุม 
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

27 มีนาคม  2553 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย 
(วช.) 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ วิทยากรฝึกอบรมการวิจัยชุด
ที่  1  การเขียนข้อเสนอเค้า
โครงการวิจัยที่เข้ามาตรฐาน
ในหัวข้อ  “แนวทางการวิจัย
ในหัวข้อ  การทํางาน 
จริยธรรม  และเศรษฐกิจ
พอเพียง”  (เป็นผู้วิพากษ์  
Proposal  ของผู้เข้ารับการ
อบรม) 

ณ  ห้องประชุม 
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 

28 – 29 เมษายน  
2553 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

ณ  อาคารศรนีครินทร ์
คณะพยาบาลศาสตร์  
มศว  องครักษ ์

13  พฤษภาคม  2553 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย 
(วช.) 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ วิทยากรฝึกอบรมการวิจัยเชิง
ปริมาณแบบสหวิทยาการ  ชุด
ที่  3  การสร้างแบบวัดเพ่ือ
การวิจัยที่มีมาตรฐานสูง  เรื่อง  
“การประมวลเอกสารเพ่ือ
กําหนดตัวแปร  และนิยาม
ปฏิบัติการ” 

ณ  ห้องประชุม 
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 

13  พฤษภาคม  2553 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย 
(วช.) 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ วิทยากรฝึกอบรมการวิจัยเชิง
ปริมาณแบบสหวิทยาการ  ชุด
ที่  3  การสร้างแบบวัดเพ่ือ
การวิจัยที่มีมาตรฐานสูง  เรื่อง  
“การวิจัยเพ่ือสร้างดัชนีความ 
สัมพันธ์ในครอบครัว” 

ณ  ห้องประชุม 
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

13  พฤษภาคม  2553  
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย 
(วช.) 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ วิทยากรฝึกอบรมการวิจัยเชิง
ปริมาณแบบสหวิทยาการ  ชุด
ที่  3  การสร้างแบบวัดเพ่ือ
การวิจัยที่มีมาตรฐานสูง 
เรื่อง  “การสร้างแบบวัดชนิด
มาตรประเมินรวมค่า เพ่ือใช้
ในกรณีพิเศษ” 

ณ  ห้องประชุม 
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 

13 พฤษภาคม  2553 
สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์   

ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี วิทยากรโครงการฝึกอบรม  
หลักสูตร “การพัฒนาภาวะ 
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง”   
(Transformational  
Leadership)  บรรยาย  เรื่อง  
“แนวทางการพัฒนาตนเอง
และผูใ้ต้บังคับบัญชาเพ่ือให้
เกิดแรงจูงใจในการทํางาน” 

ณ  ห้องประชุม  ช้ัน  P7 
อาคารสมัชาวาณิช 2 
(UBC 2) 

28  พฤษภาคม  2553  
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย 
(วช.) 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ วิทยากรฝึกอบรมการวิจัยเชิง
ปริมาณแบบสหวิทยาการ  ชุด
ที่  4  สมมติฐานการวิจัยกับ
การวิเคราะห์ทางสถิติที่
เหมาะสม  การอภิปราย  
เรื่อง  “การตรวจสอบ
สมมติฐาน  (Hypothesis  
Testing)  และ ประสบการณ์
การใช้  Path  Analysis   
ในงานวิจัย” 

ณ  ห้องประชุม 
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 
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รายการ 
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29  พฤษภาคม  2553  
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย 
(วช.) 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ วิทยากรฝึกอบรมการวิจัยเชิง
ปริมาณแบบสหวิทยาการ  ชุด
ที่  4  สมมติฐานการวิจัยกับ
การวิเคราะห์ทางสถิติที่
เหมาะสม  การอภิปราย  
เรื่อง “กว่าจะถึงการวิเคราะห์ 
ข้อมูลด้วยสถิติ  ก็สายเสีย
แล้ว” 

ณ  ห้องประชุม 
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 

17  มิถุนายน  2553 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย 
(วช.) 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ วิทยากรฝึกอบรมการวิจัยเชิง
ปริมาณแบบสหวิทยาการ  ชุด
ที่  5  ผลการวิจัยและวิธี
อภิปรายผลที่นําไปสู่ข้อเสนอ 
แนะที่ทรงคุณค่า  บรรยาย
เรื่อง  “หลักและวิธีการสรุป
ของสรุป  ของสรุปผลวิจัย” 

ณ  ห้องประชุม 
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 

17  มิถุนายน  2553 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย 
(วช.) 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ วิทยากรฝึกอบรมการวิจัยเชิง
ปริมาณแบบสหวิทยาการ  ชุด
ที่  5  ผลการวิจัยและวิธี
อภิปรายผลที่นําไปสู่ข้อเสนอ 
แนะที่ทรงคุณค่า  ฝึกปฏิบัติ
เรื่อง  “การทดผลวิจัยเพ่ือ
สรุป” 

ณ  ห้องประชุม 
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

18  มิถุนายน  2553 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย 
(วช.) 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ วิทยากรฝึกอบรมการวิจัย
เชิงปริมาณแบบสหวิทยา 
การ  ชุดที่  5  ผลการวิจัย
และวิธีอภิปรายผลที่นําไปสู่
ข้อเสนอแนะทีท่รงคุณค่า  
อภิปรายเรื่อง  “หลักการวิธี
อภิปรายผล  และให้ข้อ 
เสนอแนะจากผลงานวิจัย” 

ณ  ห้องประชุม 
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 

18  มิถุนายน  2553 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย 
(วช.) 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ วิทยากรฝึกอบรมการวิจัย
เชิงปริมาณแบบสหวิทยา 
การ  ชุดที่  5  ผลการวิจัย
และวิธีอภิปรายผลที่นําไปสู่
ข้อเสนอแนะทีท่รงคุณค่า  
ฝึกปฏิบัติเรื่อง “การฝึก
วิธีการหาข้อสรุปผลวิจัย  
การอภิปรายผล  และให้
ข้อเสนอแนะ” 

ณ  ห้องประชุม 
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 

19  มิถุนายน  2553 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย 
(วช.) 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ วิทยากรฝึกอบรมการวิจัย
เชิงปริมาณแบบสหวิทยา 
การ  ชุดที่  5  ผลการวิจัย
และวิธีอภิปรายผลที่นําไปสู่
ข้อเสนอแนะทีท่รงคุณค่า  
อภิปรายเรื่อง  “หลักและ
วิธีการแบ่งเขียนบทความ
วิจัยหลายบท  จากข้อมูลใน
งานวิจัยใหญ่ชุดเดียว” 

ณ  ห้องประชุม 
จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

28  มิถุนายน  2553 
บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

นางทัศนา  ทองภักดี ผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบ 
ถามประเด็นปัญหาที่วัยรุ่น
รับคําปรึกษาจากผู้สูงอายุ 
นางสาวนันทิดา   
เกียรติสมิตกุล  นิสิตระดับ
ปริญญาโท  สาขาวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ   

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

7  กรกฎาคม  2553 
คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา อาจารย์พิเศษ  หัวข้อ 
Discriminant  “Analysis 

ณ  ห้องเรียน  ช้ัน  8 
อาคารศรีรัศมิ์   
คณะสังคมศาสตร์   

12 – 14  กรกฎาคม  
2553  ศูนย์ให้คํา 
ปรึกษาและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์  มศว 

นางทัศนา  ทองภักดี วิทยากรโครงการ  “ทักษะ
ชีวิต  พิชิตความสําเร็จ” 

ณ  ศูนย์วิชาการและ
นันทนาการ 
เซนต์คาเบรียล 

15  กรกฎาคม  2553 
สถาบันธัญญารักษ์  
กรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข 

ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง วิทยากรวิพากษ์ผลงาน
วิชาการในงานประชุม
วิชาการยาเสพติดแห่งชาติ 
ครั้งที่  11  ปี  2553  เรื่อง  
“รู้สึก รู้จริง รูท้ันยาเสพติด 
: Update  in Addiction” 

ณ  ห้องประชุม  อิมแพ็ค 
คอนเวนช่ัน  เซ็นเตอร์ 
ฮอลล์  9  เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 

22 – 23  กรกฎาคม 
2553   
คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา  
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์   
ศูนย์รังสิต 

รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

ณ  ห้องประชุม  2 ช้ัน  2 
คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

2 – 6  สิงหาคม 
2553  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ผศ.ดร.อ้อมเดือน  สดมณี วิทยากรในโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร  “การวิจัยเชิง
คุณภาพ” 

ณ  อาคารสุโขทัย  ช้ัน  5 
ห้อง  504  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

5  สิงหาคม  2553      
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล วิทยากรในโครงการ  
Research  Zone : Phase 
24 เวลา  9.00 – 12.00 น.  
หัวข้อเรื่อง  “ประเภทของ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย : 
ระดับของตัวแปรและ
ประเภทของตัวแปร” 
เวลา  13.00 – 16.00 น. 
หัวข้อเรื่อง “หลักการใช้
สถิติวิเคราะห์หลายตัว
แปร” 

ณ  อาคารศูนย์การเรียนรู้
ทางการวิจัย  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) 

6  สิงหาคม  2553      
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล วิทยากรในโครงการ  
Research  Zone : Phase 
24   
เวลา  9.00 – 12.00 น.  
หัวข้อเรื่อง  “การวิเคราะห์
เส้นทาง” 
เวลา  13.00 – 16.00 น. 
หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์
การผันแปรตัวตามตัวเดียว” 

อาคารศูนย์การเรียนรู้
ทางการวิจัย  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) 

18  สิงหาคม  2553 
คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา อาจารย์พิเศษ  หัวข้อ 
Cluster  Analysis 

ณ  ห้องเรียน  ช้ัน  8 
อาคารศรีรัศมิ์   
คณะสังคมศาสตร์   
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

19  สิงหาคม  2553     
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล วิทยากรโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย 
บรรยายหัวข้อเรื่อง  “การ
วิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการ
วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ” 

ณ  ห้องประชุมคณะ
ศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

20  สิงหาคม  2553 
คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล อาจารย์พิเศษบรรยาย
หัวข้อ  “การหาคุณภาพ
เคร่ืองมือโดยใช้โปรแกรม  
SPSS” 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  
คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 

27  สิงหาคม  2553 
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ ผู้ปริทัศน์  ประเด็น  “วิจัย
การเสริมสร้างสุขภาพ  การ
พ่ึงตนเองของผู้สูงวัย” 
ในงานการนําเสนอผลงาน 
วิจัยแห่งชาติ  2553  
(Thailand  Research  
Expo  2010) 

ณ  ศูนย์ประชุมบางกอก
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  
เซ็นทรัลเวิลด์  
ราชประสงค์  กรุงเทพ ฯ 

30  สิงหาคม  2553 
บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.งามตา  วนินทานนท์ ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบ
วัดพฤติกรรมทางบวกและ
เอกสารประกอบการฝึก 
อบรม  เรื่อง  “การส่งเสริม
พฤติกรรมทางบวกสําหรับ
ผู้ดูแลเด็ก”   
นางสาวกิตติมา  บุญยศ 
นิสิตระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ – สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

30  สิงหาคม  2553 
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล วิทยากรกิจกรรม  Twilight 
Program  ในงาน “การ
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2553” หัวข้อเรื่อง  “การ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
ในการวิจัย” 

ณ  คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  
เซ็นทรัลเวิลด์   
ราชประสงค์  กรุงเทพ ฯ 

2  กันยายน  2553 
คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล กรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “ปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีต่อช่ือเสียง
องค์กรธุรกิจในประเทศ
ไทย” 
นายกฤชณัท  แสนทวี 
นิสิตปริญญาเอก   

ณ  ห้องประชุมสาขาวิชา
การโฆษณา  ตึก 1 ช้ัน 4 
คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3–5  กันยายน  2553 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ผศ.ประทีป  จนิง่ี วิทยากรโครงการสัมมนา
การปรับพฤติกรรม 

ณ  ศูนย์วิจัยขา้วโพด 
ข้าวฟ่างแห่งชาติ 
จังหวัดนครราชสีมา 

6–7 กันยายน  2553 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง วิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนรายงาน
การวิจัยแก่คณาจารย์  
บรรยายหัวข้อเรื่อง  “การ
พัฒนาทักษะการเขียน
รายงานการวิจัย” 

ณ  ห้อง  921 / 1   
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม  กทม. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

70

2553         รายงานประจําปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ - สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

8  กันยายน  2553      
โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ 

ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกําแหง วิทยากรโครงการอบรมทีม
วิทยากรเพ่ือการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน
ที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐาน  บรรยายเรื่อง  
“การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยใช้เทคนิค 3 Self & 
Promise” 

ณ  ห้องประชุมช้ัน  2  
ช้ัน 10  อาคาร 72 
พรรษา  มหาราชินี  
โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ 

14  กันยายน  2553 
บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.วิลาสลกัษณ์ ชัววัลล ี
อ.ดร.สุภาพร  ธนะชานันท์ 

ผู้เช่ียวชาญตรวจแผนการ
สอน / แบบวัด / แบบ
ประเมิน  และรูปแบบการ
เรียนการสอนคุณธรรม  
ปริญญานิพนธ์  เรื่อง  
“การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ  IDRA  
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมสําหรับ
เด็กปฐมวัย” 
นางสาวบุญประคอง  
ไม้เขียว  นิสิตระดับ
ปริญญาเอก  สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

16  กันยายน  2553 
สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล วิทยากรในโครงการ  
Research  Zone : Phase 
27  เวลา 9.00 – 12.00 น.  
หัวข้อเรื่อง  “เครื่องมือใน
การวิจัยและเก็บรวบรวม
ข้อมูล” เวลา 13.00 – 
16.00 น. หัวข้อเรื่อง “การ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย” 

ณ  อาคารศูนย์การเรียนรู้
ทางการวิจัย  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.) 
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วัน / เดือน / ปี 
หน่วยงานท่ีเชญิ 

 

ชื่อ - สกุล 
 

รายการ 
 

สถานที ่

17  กันยายน  2553 
คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  สถาบนับัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

อ.ดร.นําชัย  ศุภฤกษ์ชยัสกุล อาจารย์พิเศษวิชา พอ.7117 
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง  หัวข้อ 
“การใช้โปรแกรม  Lisrel” 

ณ  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 4 ช้ัน 10 
อาคารสยามบรมราช
กุมารี  สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 

การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มีกิจกรรมและโครงการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  5  กิจกรรม   คือ 
  1.  วันที่  5  ตุลาคม  2552  คณาจารย์และนิสิต  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ร่วมฟัง
การบรรยายธรรม  เรื่อง  “ชีวิตเบิกบาน  การงาน  การเรียนเป็นสุข  ตามวิถีพุทธ”  โดย  พระอาจารย์
ปราโมทย์  วาทโกวิโท  เน่ืองในวันออกพรรษาและปิดภาคเรียน  ณ  ห้องเรียนรวม  สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์   
  2.  วันที่  10  ตุลาคม  2552  คณาจารย์และนิสิต  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  เข้าร่วม
โครงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทย  “ทอดกฐินสามัคคี”  ณ สํานักสงฆ์ธรรมรังสี  จังหวัดกาญจนบุรี 
  3.  วันพุธที่   25  สิงหาคม  2553  ทําบุญเลี้ยงพระเช้า  เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์
และนิสิต  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ครบรอบ  
55  ปี  ณ  ห้องเรียนรวม  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
  4.  วันที่  2  กันยายน  2553  คณาจารย์และนิสิต  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  เข้าร่วม
โครงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทย  “ทอดผ้าป่าสามัคคี”  ณ สํานักสงฆ์  วัดเขาสามช้ัน  อําเภอบ่อทอง  
จังหวัดชลบุรี 
  5.  วันที่  21  พฤศจิกายน  2553  คณาจารย์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ร่วมงานถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจําปีพุทธศักราช  2553  ณ  วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร  ตําบลสวนพริก  
อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
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การประกันคณุภาพการศึกษา 
 

  ในปีการศึกษา 2552  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ได้ดําเนินการและพัฒนางานประกัน 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  พันธกิจ  และ
เป้าหมายของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2552 
   

  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ได้ดําเนินการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ประจําปีการศึกษา  2552  โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังน้ี 
 

  1.  นางสาวศาลักษณ์    พรรณศิริ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2.  รองศาสตราจารย์ศศิธร   วรรณพงษ์  ประธานกรรมการ 
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตํารวจโท นภดล  ทองนพเน้ือ กรรมการ 
  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา   สมบัติวัฒนา  กรรมการสมทบ 
  5.  นายวรสรณ์    เนตรทิพย์  กรรมการสมทบ 
  6.  รองศาสตราจารย์สุทธิวรรณ   พีรศักด์ิโสภณ  กรรมการและเลขานุการ 
  7.  นางสาวลักขณา  แซ่ลู้   ผู้ประสานงาน 
 

  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ได้ดําเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2552  ในวันที่  28  มิถุนายน  2553  
ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  พบว่า  ในภาพรวมมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ   2.64   ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์  คุณภาพดีมาก  โดยมีจํานวน  4  องค์ประกอบ 
(4, 5, 6 และ 9)   อยู่ในระดับดีมาก   3  องค์ประกอบ  (1, 7 และ 8)  อยู่ในระดับดี  และ  1  
องค์ประกอบ  (2)  อยู่ในระดับพอใช้ 
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ภาคผนวกภาคผนวก  
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ภาพกิจกรรมการเภาพกิจกรรมการเรียนการียนการสอนรสอน 
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ภาพกิจกรรมการภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการประชุมวิชาการ 
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ภาพกิจกรรมการภาพกิจกรรมการบริการวิชาการบริการวิชาการ 
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงาน 
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ภาพกิจกรรมการภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
    

                   
 

                  
 

           
 




