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สารผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต ผลิตผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่
สังคม สืบสานและบูรณาการศิลปวัฒนธรรม บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพ่ือให้มีกลไกในการ
ก ากับและติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงมีการจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้ เพ่ือประโยชน์แก่บุคลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของสถาบันฯ 

สถาบันฯ ขอขอบพระคุณคณะท างานฝ่ายแผนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรทุกคนที่สละเวลา และช่วย
ให้สถาบันฯ ได้ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงตลอดมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  อินทรประเสริฐ 
                                   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
         .................................................... 
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บทน า 
ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 
 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เดิมใช้ชื่อว่า “สถาบันระหว่างชาติ ส าหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก” 
(International Institute for Child Study) ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2498 โดย
มีจุดมุ่งหมายส าคัญ 3 ประการ คือ  

1) ท าการวิจัยเปรียบเทียบในเรื่องพัฒนาการเด็ก  
2) ฝึกอบรมนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศให้สามารถท าการวิจัยได้ รวมทั้งให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องของเด็ก และ  
3) เผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อปรับปรุงการศึกษา และการอบรมเลี้ยงดูทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2506 สถาบันฯ ได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นหน่วยงานของรัฐบาล สังกัดกรมการฝึกหัดครู 
โดยสถาบันนี้ตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัยวิชาการศึกษา และสถาบันฯ ได้ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา
จัดท าหลักสูตรมหาบัณฑิตทางสาขาจิตวิทยา ในปี พ.ศ. 2517 สถาบันฯ ได้โอนมาขึ้นตรงต่อวิทยาลัยวิชา
การศึกษา และเม่ือวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เปลี่ยนฐานะเป็น มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัย ศรีนค
รินทรวิโรฒ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 สถาบันฯ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์” มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการวิจัยและการสอน ตลอดจนการฝึกอบรม 
 งานส าคัญของสถาบันฯ ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2517 มุ่งเน้นการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งอาศัย
แนวคิดทฤษฎีจากหลายสาขา เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษา มาช่วยท าให้เข้าใจอธิบาย และท านาย
พฤติกรรมของบุคคลได้ และขยายวงกว้างทางการศึกษาไปยังบุคคลทุกวัยเพ่ือผลจากการวิจัยดังกล่าวนั้น
สามารถน าไปพัฒนาบุคคลและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และฝึกอบรมทั้งทางพฤติกรรม
ศาสตร์และวิธีการวิจัย 

ในปี พ.ศ. 2527 สถาบันฯ เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอก
ในสาขาเดียวกัน โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ใช้หลักสูตรได้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2536 และ
เปิดรับนิสิตในหลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 นอกจากนั้นได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาเดียวกันในปีการศึกษา 2542 

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544) งานวิจัยของสถาบันฯ ก าหนด
ประเด็นวิจัยที่ส าคัญๆ ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมครอบครัว ด้านพฤติกรรมการท างาน  และพฤติกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 ปี พ.ศ. 2544 สถาบันฯ เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ (แบบเน้นวิจัย) โดยรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาไทยของ
ทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในปี พ.ศ. 2545   
 ปี พ.ศ. 2556 สถาบันฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ ภาค
วิชาการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
พัฒนาและสร้างหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เปิดรับนิสิตรุ่นแรกปี
การศึกษา 2556 
 

ปรัชญา (Philosophy)   “พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม น าสูคุ่ณภาพชีวิต” 
(Development knowledge, in concurrence with best moral practices, which aims 
towards enhancing the quality of life.) 

ปณิธาน (Pledge)  “สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพครอบครัวและการท างาน” 
(Conduct research in Behavioral Science to enhance quality of work, and family life) 

วิสัยทัศน์ (Vision)  “เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการวิจัย และการเรียนรู้ของพฤติกรรมศาสตร์ในระดบัอาเซียน 2020” 
(To be a leading organization in Behavioral Science for learning and research in 
the ASEAN region by 2020) 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ด้านครอบครัว และการท างานที่สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติ 
และสากล   (To conduct and publish behavioral science related to family and work, which is 
beneficial for individuals, communicates and organizations at national levels) 

2. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ผ่านประบวน
การวิจัยอย่างเข้มข้น (Development quality graduates in the field of Behavioral Science following 
the best practices of research and highest ethical standards.) 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย ( Integrate 
learning and research at the institute to provide academic services to the society.) 
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สมรรถนะหลัก (Core competencies) 
1. สะสมและต่อยอดผลงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 60 ปี 

  Accumulate and continue research in Behavioral Science for over 60 years. 

2. มีความเข้มแข็งด้านวิธีวิจัยเชิงปริมาณท่ีเสริมด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

  
Develop quality graduates in the field of Behavioral Science following the best practices of 
research and highest ethical standards. 

3. มีระบบการจัดการความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่เข้มแข็ง 

  A strong system of knowledge management in behavioral science.   
 

Core Values 
B: Brain สมองดี 

(Clever) 
มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความสามารถและมีเครือข่ายทางวิชาการ  
Have knowledge, expertise and ability, as well as 
academic networks. 

S: Spirit มีจิตวิญญาณ 
(Have spirit) 

มีจิตใจรักในความเป็นนักวิชาการค านึงความถูกต้อง มีความ
รับผิดชอบและมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
Love for academics, care for accuracy, responsibility and 
benefit for the collective. 

R: 
Relationships 

สานสัมพันธ์  
(To make 
relationships) 

มีความร่วมมือร่วมใจ ผูกพันกับหน่วยงานและท างานเป็นทีมได้  
Collaborate and engage with the teams, and work with 
team spirit. 

I: Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม  
(Innovation) 

มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานที่เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
Engage in knowledge creation or innovation. 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเป็นองค์กรชั้นน าทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดับอาเซียน 
2. องค์ความรู้ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์

และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ 
3. องค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอน โดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
4. ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในแต่ละภาคส่วนเพื่อผลงานที่ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
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โครงสร้างองค์กร 
 

โครงสร้างองค์กร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างการบริหาร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการศึกษา 

สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

หัวหน้าสาขา 
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

อธิการบด ี

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและ
จัดการความรู ้

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพ 

คณะ กรรมการประจ า สถาบันฯ 

หัวหน้างานบรหิารและธุรการ 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนิสิต 



                                                                                                                                           Behavioral Science Research Institute (BSRI)   

 

 

Annual Report 2020 

 

6 ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 

การจัดบุคคลลงโครงสร้าง 
 

        สายปฏิบัติการ 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ 
(นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกนัคุณภาพ 
(ผศ.ดร.ประทีป  จินงี่) 

งานบริหารและธุรการ 
1.  นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ (นักวิชาการพัสดุ) 
2.  น.ส.แสงระวี  ไทยแย้ม   (นักวิชาการเงินและบัญชี) 
3.  น.ส.สุภชาดา  รัตนะพิมล (นักวิชาการเงินและบัญชี) 
4.  น.ส.วาสนา  วงษ์เพชร    (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 
5.  นางสุพิมพ์ชนก กิจส าเร็จ (นักทรัพยากร) 
6.  น.ส.จุฑารัตน์  กิตติเขมากร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
7.  นายอัครพล  เลิศจุฬาลักษณ์ (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป) 
8.  นายสิบเอก ณัฐชนน กาญจนวงศ์ 
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 
9.  นางวริน สว่าง (พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป) 
10. นายสุรศักดิ์  ไวยเนตร  (พนักงานขับรถยนต์) 

อธิการบด ี

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

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
(รศ.ดร.ดุษฎี  อินทรประเสริฐ) 

.. คณะกรรมการประจ า สถาบันฯ 

หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
(ผศ.ดร.น าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกลุ) 

 

สายวิชาการ 
 

 

 

 

1. รศ.ดร.ดุษฎี  อินทรประเสริฐ    2. รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม  

3. รศ.ดร.อังศินันท์  อินทรก าแหง 4.  ผศ.ดร.ประทีป  จินงี่ 

5. ผศ.ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล    6. ผศ.ดร.นริสรา  พึ่งโพธ์ิสภ  

7. ผศ.ดร.Kanu Priya Mohan    8. ผศ.ดร.ศรัณย์  พิมพ์ทอง  

9. ผศ.ดร.กาญจนา  ภัทราวิวัฒน์  10. ผศ.ดร.พลเทพ  พูนพล  

11. ผศ.ดร.ฐาศุกร์  จันประเสริฐ   12. ผศ.ดร.ปิยดา  สมบัติวัฒนา 

13. ผศ.ดร.น าชัย ศุถฤกษ์ชัยสกุล 14. ผศ.ดร.พิชญาณี  พูนพล 

15. ผศ.ดร.สุดารัตน์  ตันติวิวัทน์   16. ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ 

17. อ.ดร.สิทธิพร  ครามานนท์   18. อ.ดร.ก่อเกียรติ์ มหาวีรชาติกุล 

19. น.ส.อุษา  ศรีจินดารัตน ์       20. น.ส.กรวิกา  กัปตพล     

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้    
(รศ.ดร.อังศินันท์  อินทรก าแหง)    

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนิสิต 

ผศ.ดร.นริสรา  พ่ึงโพธิ์สภ 
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ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ชื่อ-สกุล ด ารงต าแหน่ง (พ.ศ.) หมายเหตุ 

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

 
2497 

2498 – 2502 
2503 – 2506 

 

      
สถาบนัระหว่างชาตสิ าหรับ 
การค้นคว้าเร่ืองเด็ก 
โครงการความร่วมมือ   
ระหว่างรัฐบาลไทยกับ UNESCO 

4. ศาสตราจารย์ ดร.ละม้ายมาศ  ศรทัตต์ 
 
 

2507 – 2512 
 

 

ผู้อ านวยการไทยคนแรก 
ของสถาบันระหวา่งชาติ 
ส าหรับการค้นควา้เร่ืองเด็ก 

5. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา  สุวรรณทัต 
6. อาจารย์ ดร.เพ็ญแข  ประจนปจัจนึก 
7. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา  สุวรรณทัต 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต  อินทสุวรรณ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  โยเหลา 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสลกัษณ์ ชัววัลลี 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์  ชูชม 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  โยหลา 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  โยหลา 
 
 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  อินทรประเสริฐ 

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

 
2560-2561 
2561-2564 

 

  ในปี พ.ศ. 2518  สถาบันฯ 
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัย   
พฤติกรรมศาสตร์ มีฐานะ 
เทียบเท่าคณะหนึง่ใน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
  
รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบัน             
ณ เดือนกรกฎาคม 2559  
เดือนตุลาคม 2561 
เดือนมีนาคม 2564  
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ผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  อินทรประเสริฐ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

 
 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จนิง่ี 

รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร ์
และการประกันคณุภาพการศึกษา 

 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู ้

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 
หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

 

 
 

นางรรณิการ์  ศรีเกต ุ
ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
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คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  อินทรประเสริฐ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

 
 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จนิง่ี 

รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร ์
และการประกันคณุภาพการศึกษา 

 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู ้

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 
หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

 

 
 

นางกรรณิการ์ ศรเีกต ุ
ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
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บุคลากรสายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

รศ.ดร.ดุษฎี  อินทรประเสริฐ 

 
 

* รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม 
 

 
 

ผศ.ดร. ประทีป จินง่ี 
 

 
 

ผศ.ดร. ยุทธนา ไชยจูกลุ 
 

 
 

 รศ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
 

 
 

ผศ.ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 
 

 
 

ผศ.ดร.นรสิรา  พึ่งโพธิ์สภ 
 

 
 

Assist.Prof.Dr.Kanu Priya Mohan 
   

 
 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 
 

 

ผศ.ดร.ศรณัย์ พิมพ์ทอง 

 

 
 

ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน ์
 

 
 

ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล      
 

 
 

ผศ.ดร.ปิยดา สมบตัิวัฒนา        
 

 
 

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน ์
 

 
 

ผศ.ดร. พิชญาณี  พูนพล           
 

 
 

ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ 

 

 

น.ส. กรวิกา กัปตพล 
นักวิจัย 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 

 
 

น.ส.อุษา ศรีจินดารตัน์ 
นักวิจัย (ช านาญการ) 

 

 
 

อ.ดร.ก่อเกียรติ์ มหาวรีชาติกุล 

 

 
 

อ.ดร.สิทธิพร ครามานนท์ 
 

 

http://bsri.swu.ac.th/teachers/sudarat.htm
http://bsri.swu.ac.th/teachers/guitar_CV-Eng.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/guitar_CV-Eng.pdf
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บุคลากรสายปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

นางกรรณิการ์ ศรเีกต ุ
ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

 
 

น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย ์
นักวิชาการศึกษา 

 

 
 

น.ส.จุฑารัตน์ กิตติเขมากร 
นักวิเคราะห ์

นโยบายและแผน 
 

 
 

นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ 
นักวิชาการพัสดุ  
(ช านาญการ) 

 

 
 

น.ส.วาสนา วงษ์เพชร 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์

 

 
 

นางสุพิมพ์ชนก กิจส าเรจ็ 
นักทรัพยากร 

หัวหน้างานบริหารและธรุการ 
 

 
สิบเอก ณัฐชนน กาญจนวงศ ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 

 
 

นางสาวแสงระวี ไทยแย้ม 
นักวิชาการเงินและบญัชี 

 

 
 

น.ส.สภุชาดา รตันะพิมล 
นักวิชาการเงินและบญัชี 

 

 

นายอัครพล เลิศจุฬาลักษณ ์
นักจัดการงานท่ัวไป 

 
นางวริน สว่าง 

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
                    

 
นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร 
พนักงานขับรถยนต ์
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 บุคลากรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 

ข้าราชการสายวิชาการ 
*1.  รศ. ดร.อรพินทร์ ชูชม Ph.D. (Psychology) 
 

หมายเหตุ * ได้รับการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ค าสั่ง มศว ที่ 2527/2559 ลงวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
1. รศ. ดร. ดุษฎี  โยเหลา Ph.D. (Educational Research and Computer Science) 
2. รศ. ดร. อังศินันท์ อินทรก าแหง ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) 
3. ผศ. ดร. ประทีป จินงี่ ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา) 
4. ผศ. ดร. ยุทธนา ไชยจูกุล D.P.A. (Public Administration)  
5. ผศ. ดร. นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
6. Assist. Prof. Dr. Kanu Priya Mohan วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
7. ผศ. ดร. กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) ปร.ด. (สถิติ) 
8. ผศ. ดร. ศรัณย์  พิมพ์ทอง ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม) 
9. ผศ. ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
10. ผศ. ดร. พลเทพ พูนพล ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 
11. ผศ. ดร. ปิยดา สมบัติวัฒนา วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  
12. ผศ. ดร. น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
13. ผศ. ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต) 
14. ผศ. ดร. พิชญาณี  พูนพล ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) 
15. อ.ดร. สิทธิพล  ครามานนท์ ศศม. (จิตวิทยาการปรึกษา) 
16. อ.ดร. ก่อเกียรติ์   มหาวีรชาติกุล ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) 
17. ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ ปร.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
18. นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์ นักวิจัย (ช านาญการ) 

  วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
19. นางสาวกรวิกา กัปตพล นักวิจัย ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)  
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พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
1. นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 นักวิชาการศึกษา วท.ม. (การจัดการความรู้) 
2. นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ นักวิชาการพัสดุ (ช านาญการ) บธ.บ. (การบริหารงานทั่วไป)  
3.  นางสาววาสนา วงษ์เพชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
4. นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์ นักวิชาการศึกษา ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
5. นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
6. นางสุพิมพ์ชนก  กิจส าเร็จ นักทรัพยากร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
7. นางสาวแสงระวี ไทยแย้ม นักวิชาการเงินและบัญชี บธ.บ. (การบัญชี) 
8. นางสาวสุภชาดา  รัตนะพิมล นักวิชาการเงินและบัญชี  บช.บ. (บัญชีบัณฑิต) 
9. นายอัครพล เลิศจุฬาลักษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
10. สิบเอก ณัฐชนน กาญจนวงศ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  นศ.บ. (ภาพยนตร์) 
 

ลูกจ้างประจ า  
1.  นางวริน    สว่าง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
2.  นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร พนักงานขับรถยนต์ 
 

 
ภาพประกอบ 1 กราฟแสดงจ านวนบุคลากรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

สายวิชาการ (ข้าร าชการ) 

สายวิชาการ (พนักงาน) 

นักวิจัย สายวิชาการ (พนักงาน)  

สายปฏบิัติการ (พนักงาน)

สายปฏบิัติการ (ลูกจ้างประจ า)

จ านวน 1 คน

จ าวน 17 คน

จ านวน 2 คน

จ านวน 10 คน

จ านวน 2 คน

จ านวนบุคลากรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ใช้ไป  
(บาท) 

ใช้ไป  
(ร้อยละ) 

คงเหลือ 
 

งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
1,797,500.00 
320,000.00 

 
1,769,158.44 

1,952.00 

 
98.42 
0.61 

 
28,341.56 
318,048.00 

งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

 
211,000.00 

- 

 
204,803.00 

- 

 
97.06 

- 

 
6,197.00 

งบเงินอุดหนุน 
- เงินอุดหนุน 
- เงินอุดหนุนวิจัย 

 
860,700.00 
290,700.00 

 
494,144.00 
290,000.00 

 
57.41 
99.76 

 
366,556.00 

700 

งบรายจ่ายอื่น 2,042,800.00 727,286.50 35.60 1,315,513.50 

งบกลาง 290,600.00 - - 290,600.00 

รวม 5,813,300.00 3,487,373.94 55.99 2,325,956.06 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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เปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 

 

แหล่งเงินทุน 
งบประมาณ ปี 2562 งบประมาณ ปี 2563 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบประมาณแผน่ดิน/อุดหนุนรัฐบาล 1,141,000 7.81 - - 

งบประมาณเงินรายไดส้ถาบนัฯ 290,000 1.98 290,000 1.87 

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 245,000 1.68 300,000 1.94 

แหล่งทุนภายนอก 12,935,300 88.53 14,889,638 96.19 

รวม 14,611,300 100.00 15,479,638 100 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 กราฟแสดงการเปรียบงบประมาณโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000

งบประมาณแผ่นดิน อดุหนนุ… 

งบประมาณเงินรายไดส้ถาบัน 

งบประมาณเงินรายได…้ 

แหล่งทนุภายนอก

รวมทั งสิ น

1 141     บาท

2       บาท

245     บาท

12  35 3   บาท

14 611 3   บาท

  บาท

2       บาท

3       บาท

14     63  บาท

15 4   63  บาท

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2562

เปรียบเทียบงบประมาณโครงการวิจัย งบประมาณป ี2562-2563  
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ผลการด าเนินงาน 
ตามภารกิจของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
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งานวิจัย 

 
 

Behavioral Science Research Institute (BSRI) 
 

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY, THAILAND 
 

 
 

strategy Issues: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นองค์กรชั้นน าทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดับอาเซียน 
Mission: สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ด้านครอบครัว และการท างาน ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อ
หน่วยงานและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติ และสากล  
 
Strategic Objectives:  

1. เป็นผู้น าการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ด้านครอบครัว ชุมชน องค์กรในระดับอาเซียน 

2. เป็นหน่วยวิจัยภายในที่เชื่อมโยงเครื่อข่ายวิจัยในระดับอาเซียนและสากล 
3. เป็นศูนย์เชื่อมโยงการพัฒนาเครื่องมือและใช้เคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ระหว่างประเทศ (Indiquement 

measure) 
4. เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมและพี่เลี้ยงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ข้ันสูง 

http://bsri.swu.ac.th/index.html


                                         
                                             Behavioral Science Research Institute (BSRI)   

 

 

Annual Report 2020 

18 ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โครงการวิจัย 
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย เงินรายได้ จ านวน 295,110 บาท ซึ่งคณาจารย์ และ
บุคลากรได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน ภายใน-ภายนอก ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2563-31 กรกฎาคม 
2563) ถึง ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จ านวนทั้งสิ้น 22 โครงการ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 15,479,638 บาท 
-โครงการที่ได้รับการสนบัสนุนจากเงินภายในสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 290,000 บาท 
- โครงการที่ได้รับการสนบัสนุนจากเงินเงินรายได้ มศว จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงิน 300,000 บาท 
-โครงการที่ได้รับการสนบัสนุนจากเงินภายนอกหน่วยงาน จ านวน 13 โครงการ จ านวนเงิน 14,889,638 บาท 
 

ตาราง 1 แสดงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รบัทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
   

ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน จ านวนเงินสนับสนนุ (บาท) ระยะเวลา 
ภายใน ภายนอก 

1 การพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเพื่อลดปัญหา
โรคในช่องปากในเด็กและครอบครัว: การวิจัยปฏิบัติการ
ชุมชน  

รศ.ดร.อังศินันท์  
อินทรก าแหง 

 750,000 เม.ย. 2563-
มีนาคม 2564 

2 พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้และแนวปฏิบตัิที่ดี เพื่อ
พัฒนาทักษะในทศตวรรษที่ 21 ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ
และหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในประเทศไทย 

รศ.ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐ 

 วช 
235,3406 

 

16 ก.ย. 
2562- 31 
ก.ค. 2563 

3 จ้างเหมาออกแบบกระบวนการสร้างและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสไคโรนา 2019 (CoVID-19) 

รศ.ดร.ดุษฎี 
อินทรประเสริฐ 

 กรมควบคุมโรค
420,000 

15 เม.ย. - 30 
พ.ค. 2563 

4 จ้างผลิตสื่อตามกลยุทธ์ด้านการสือ่สารเพื่อลดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัไคโรนา 2019 (CoVID-19) 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์  
จันประเสริฐ 

 กรมควบคุมโรค
500,000 

15 เม.ย. - 30 
พ.ค. 2563 

5 ประเมินผลการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ผ่านสื่อ The Choice เกมทางเลือก
ทางรอดระหว่างกรมสอบสวนคดพีิเศษกับกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

รศ.ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐ 
ผศ.ดร.ปิยดา  
สมบัติวัฒนา 

ผศ.ดร.ประทีป จินง่ี 

 กรมสอบสวนคดี
พิเศษ 
389,300 

 

ส.ค. 62-ก.พ. 63 

6 การประเมินและการสรา้งเสริมความรอบรูด้้านสุขภาพและ
สุขภาวะครอบครัวกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การพัฒนา
โมเดลเชิงสาเหตุทางวัฒนธรรมของพฤติกรรมสุขภาพและ
โปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกและความรอบรูด้้านสุขภาพ 
(British Academy, Newton fund ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย) 
 

รศ.ดร.อังศินันท์  
อินทรก าแหง 

 3,350,000  1 ต.ค. 2560 
–30 ก.ย.

2562 (2 ปี) 
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ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน จ านวนเงินสนับสนนุ (บาท) ระยะเวลา 
ภายใน ภายนอก 

7 Terms of Reference Focus group discussions on 
the role of teachers in combatting school 
violence 

รศ.ดร.อังศินันท์  
อินทรก าแหง 
อ.ดร.สดุารตัน ์

ตันติวิวัทน์ 

 UNESCO 
400,000 

มี.ค.- พ.ค. 
2563 

8 รูปแบบการพัฒนาตนเพื่อเสริมสรา้งให้เยาวชนมีการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รศ.ดร.อรพินทร์   
ชูชม 

 วช. 
460,000 

ส.ค. 2563-
กค. 2564 

9 พัฒนาระบบช่วยเหลือปฐมภมูิด้านสุขภาพจิต เพื่อลดปญัหา
ความวิตกกังวลความเครยีด และซึมเศรา้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยั 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 
ผู้ร่วม: รศ.ทวิมา ศิรริัศมี ผศ.ดร.อมราพร สุรการ  
อ.ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ รศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยา  
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อรินทร์ อ.ดร.พิชามญช์ุ บุญสิทธ์ิ 

รศ.ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐ 

 

 วช. 
1,010,000 

ส.ค. 2563-
กค. 2564 

10 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่มเชิงวิพากษ์เพื่อการ
ป้องกันระดับ ปฐมภมูิและทุติยภมูดิ้านวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมเพื่อลดปญัหาและลดผลกระทบจากการท้องไม่
พร้อมในวัยรุ่นกลุม่เสี่ยง 

รศ.ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐ 

ผศ.ดร.นรสิรา  
พึ่งโพธิ์สภ 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์  
จันประเสริฐ ฯลฯ 

 วช. 
3,000,000 

 

ส.ค. 2563-
กค. 2564 

11 โครงการส ารวจการรับรู้การเรียนรูแ้ละพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นเสีย่งสูง 

รศ.ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐ 

ผศ.ดร.นรสิรา  
พึ่งโพธิ์สภ 

 ปปส. 
970,700 

มิ.ย.-ธ.ค. 
2563 

12 ที่ปรึกษาโครงการวจิัย เรื่อง เครื่องมือวัดสมรรถนะภาวะ
ผู้น าระดับโลก (Global Leadership Competencies) 

รศ.ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐ 
ผศ.ดร.พลเทพ 

พูนพล 

 บริษัท สลิงชอท 
กรุ๊ป จ ากัด 

150,000 

4 มิ.ย.-  
31 ส.ค. 2563 

13 การประเมินสมรรถนะครูต้นแบบในการส่งเสริมทักษะทาง
สมอง (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2 

รศ.ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐ 

ผศ.ดร.นริสรา  
พึ่งโพธ์ิสภ 

 ปปส. 
1,136,232 

พ.ค.-ก.ย.
2563 

14 แนวทางการก าหนดนโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการรายงาน
ข่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์อย่างมีจริยธรรมของนักข่าวพลเมือง: 
การวิจัยอนาคต  
 

ผศ.ดร.พิชญาณ ี 
พูนพล 

120,000 
สถาบัน 

 1 มิ.ย.63-30 
เม.ย. 64 



                                         
                                             Behavioral Science Research Institute (BSRI)   

 

 

Annual Report 2020 

20 ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน จ านวนเงินสนับสนนุ (บาท) ระยะเวลา 
ภายใน ภายนอก 

15 ปัญญาในบริบทความพิการ: ประสบการณ์ของผู้พิการ
ภายหลังและญาตผิู้ดูแล  

อ.ดร.สิทธิพร  
ครามานนท์ 

80,000 
สถาบัน 

 1 มิ.ย.63-30 
เม.ย. 64 

16 โมเดลสมัพันธ์เชิงสาเหตุต่อความเข้มแข็งของครอบครัวใน
บริบทสังคมไทย  

นางสาวอุษา  
ศรีจินดารัตน ์

90,000 
สถาบัน 

 1 มิ.ย.63-30 
เม.ย. 64 

17 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวยุคเจเนอเรชั่น
แอลฟาในบริบทสังคมไทย ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีการวิจัย
อนาคต 

ผศ.ดร.กาญจนา 
ภัทราวิวัฒน์ 

มศว 
100,000 

 พ.ย 2562-
ต.ค.2563 

18 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่เสริมสรา้งความสุขใน
การท างานของ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

ผศ.ดร.นันชัต
สัณห์ สกุลพงศ ์

มศว 
100,000 

 ส.ค.2563-
ก.ค.2564 

19 Behavioral Science Perspectives on Coping and 
Well-being during Covid-19 Lockdown: A Mixed 
Method Research 

Assistant 
Professor Dr. 

Kanu Priya Mohan 

มศว 
100,000 

 ส.ค.2563-
ก.ค.2564 

รวมท้ังสิ้น 590,000 14,889,638  
 

ในปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกจ านวน 17 เรื่อง 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีคณาจารย์ ทั้งสิ้น 18 คน ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและร่วมท าวิจัย จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  

 แหล่งทุน จ านวนโครงการ (เรื่อง) งบประมาณ (บาท) สัดส่วน (%) 

แหล่งทุนภายนอก 13 14,889,638 96.19 
เงินรายได้ มศว 3 300,000 1.94 

เงินรายได้ สถาบนัวิจัย 3 290,000 1.87 

รวมทั้งสิ้น 19 15,479,638 100.00 
 

 
ภาพประกอบ 6 กราฟแสดงผลงานวิจยัและงบประมาณทีไ่ด้รับทุนจากแหล่งทนุภายในและภายนอก 
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งานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2563 
ตาราง 2 แสดงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 18 เร่ือง 

ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน แหล่งทุน 

1 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดมีนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

รศ.ดร.อังศินันท์  
อินทรก าแหง 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 1 ส.ค. 2562 

2 โครงการประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) Evaluation of National Institute of 
Educational Testing Service’s Performance 

รศ.ดร.ดุษฎี   
อินทรประเสริฐ 

สทศ 

3 จ้างเหมาออกแบบกระบวนการสรา้งและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัไคโรนา 2019 (CoVID-19) 

รศ.ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐ 

กรมควบคุมโรค 
ส.ค. 2563 

4 จ้างผลิตสื่อตามกลยุทธ์ด้านการสือ่สารเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสไคโรนา 2019 (CoVID-19) 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์  
จันประเสริฐ 

กรมควบคุมโรค 
ส.ค. 2563 

5 การประเมินและการสรา้งเสริมความรอบรูด้้านสุขภาพและสุขภาวะครอบครัว
กลุ่มเสี่ยงโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง: การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุทางวัฒนธรรมของ
พฤติกรรมสุขภาพและโปรแกรมจติวิทยาเชิงบวกและความรอบรูด้้านสุขภาพ 

รศ.ดร.อังศินันท์  
อินทรก าแหง 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย สกว.  
28 เม.ย. 2563 

6 
 

การประเมินและการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะครอบครัว
กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุทางวัฒนธรรมของ
พฤติกรรมสุขภาพและโปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

รศ.ดร.อังศินันท์  
อินทรก าแหง 

British Academy, Newton 
fund ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย ม.ค. 2563 
7 ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์

ประวัติศาสตร์ ในหัวข้อ "ลัทธิอุปโภคและบริโภคนิยมกับสังคมไทยในแง่มุม
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและพฤตกิรรมศาสตร์ พ.ศ. 2500-2560" 

ผศ.ดร.ปิยดา  
สมบัติวัฒนา 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ธ.ค. 2562 

8 การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมในบริบทไทยตามแนทางพฤติกรรมศาสตร ์ รศ.ดร.ดุษฎ ี
 อินทรประเสริฐ 

บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จ ากัด 
ธ.ค. 2562 

9 ความเสีย่งทางสังคมและความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมเสี่ยง
บนท้องถนน: การวิจัยผสานวิธี  

ผศ.ดร.ฐาศุกร ์
จันประเสริฐ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
ม.ค. 2563 

10 การประเมินสมรรถนะครูต้นแบบในการส่งเสริมทักษะทางสมอง (Executive 
Functions) ของเด็กปฐมวัย 

รศ.ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐ 

ส านักงาน ป.ป.ส. 
8 พ.ค. 2563 

11 การจัดท าสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5 ) ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

รศ.ดร.อังศินันท์  
อินทรก าแหง 

ส านักประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 8 พ.ค. 2563 
12 การประยุกต์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านจิตสังคมเชิงบวกเพื่อพัฒนา

กิจกรรมจติวิทยาเชิงบวกแบบออนไลน์ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
ผศ.ดร.นันท์ชัตสณัห์  

สกุลพงศ ์
มศว 

22 พ.ค. 2563 
13 กระบวนการพัฒนาความเป็นนักวิจัยของนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์: 

กรณีศึกษาบณัฑิตสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่มผีลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ   
ผศ.ดร.นรสิรา  

พึ่งโพธิ์สภ 
สถาบันวิจัยฯ 

16 มกราคม 2563 
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ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน แหล่งทุน 
14 การวิจัยและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รศ.ดร.อรพินทร์  

ชูชม 
เงินอุดหนุนรัฐบาล  

11 ก.พ. 2563 
15 การปรับตัวด้านวิชาการข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติเพื่อการบอกต่อ

และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศกึษาไทยในระดับสากล: การจดัสู่ความเป็น
เลิศในระดับสากล 

ผศ.ดร.พลเทพ  
พูนพล 

สถาบันวิจัยฯ 
พ.ค. 2563 

16 โครงการประเมินมลูค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งน้ าบาดาล เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ าบาดาลในภาคเษตรกรรม 

ผศ.ดร.ศรณัย์  
พิมพ์ทอง 

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
ส.ค. 2563 

17 ประเมินผลการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ผ่านสื่อ The Choice เกมทางเลือกทางรอดระหว่างกรมสอบสวน
คดีพิเศษกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

รศ.ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐ 

DSI 
ส.ค. 2563 

18 พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรู้และแนวปฏิบตัิที่ดี เพื่อพัฒนาทักษะใน
ทศตวรรษท่ี 21 ส าหรับหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร กระทรวงศึกษา    
ธิการของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในประเทศไทย 

รศ.ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐ 

วช. 
1 มิ.ย. 2563 

 

การน าเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศของคณาจารย์ ปีงบประมาณ 2562 
ในปีงบประมาณ 2563 มีการน าเสนอผลงานวิจัยตา่งประเทศ จ านวน 3 เร่ือง 

 

ตาราง 3 แสดงรายละเอียดบทความวิที่น าเสนอผลงานวิจัยตา่งประเทศ  
ล าดับ ผลงาน เวทีการน าเสนอผลงาน วันที่ไปน าเสนอผลงาน ผู้น าเสนอผลงาน 

1 ได้รับทุนน าเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ เรื่อง 
The Effect  of Parental Involvement, 
Social Support and Resilience on 
Public School, Enrollment among Thai 
Malay Muslims in Southern Thailand.  

ในการประชุม The 3th 
Advancing Community 
Cohesion Conference 

ออสเตรเลีย  

10-13 กพ. 2563 
โดย Western Sydney 
University  (20,770.50 

บาท) และทุนสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาฯ 

ผศ.ดร.สดุารตัน ์
ตันติวิวัทน์ 

2 Monitoring and Evaluation of 
Excellence Scholarship Program 
Performance among Thai Scholars in 
Pubic Sector  

2rd International Conference 
of Social Science, 

Entrepreneurial, Economics 
and Business Management 

(SSBM-Jan-2020)ประเทศอังกฤษ  

11-12 มราคม 2563 รศ.ดร.อังศินันท์ 
อินทรก าแหง 

3 A Mixed Method Investigation of 
Psychological Capital, Coping and Well-
being during the Covid-19 Lockdown 

Online international 
conference: ISQOLS 2020  

The International Society for 
Quality-of-Life Studies 

(ISQOLS) virtual conference  

25-28 Aug. 2020 Asst. Prof. 
Kanu Priya 

Mohan 
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บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติและระดับชาติ ปีงบประมาณ 2563 
ในปีงบประมาณ 2563 มีผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ านวน 13 เร่ือง และนานาชาต ิจ านวน 8 บทความ 

รวมทั้งสิ้น 21 เร่ือง รายละเอียดดังต่อไป 
ตาราง 4 แสดงรายละเอียดบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานระดบันานาชาติและระดับชาติ ปีงบประมาณ 2563  
 

ล าดับ ผลงาน แหล่งตีพิมพ ์ เจ้าของผลงาน 
ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

1 A Qualitative Construction on Sufficiency 
Living Wage in Thailand Based on the 
Sufficiency Economy Philosophy 

ในวารสาร International 
Perspectives in Psychology: 

Research, Practice, Consultation.  
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 4, 2019 หน้าท่ี 227-239 
http://bsris.swu.ac.th/upload/2923

69.pdf 

Assoc. Prof. Dr. Dusadee 
Intraprasert  

Asst.Prof.Dr.Kana Priya Mohan 
 Asst.Prof.Dr. Priyada 

Sombatwattana 

2 Mindfulness interventions reduce blood 
pressure in patients with non-communicable 
diseases: A systematic review and meta 

Heliyon 
Volume 6, Issue 4, April 2020 

https://www.sciencedirect.com/s
cience/article/pii/S24058440203

06794 

Assoc. Prof. Dr. Ungsinun 
Intarakamhang 
Ann Macaskillb 

PitchadaPrasittichok 

3 Active Learning and its Outcomes: A Case 
Study from the Education Reform Project in 
Thailand.  

The Journal of Behavioral Science 
Vol. 15 No.1 (2020) 

Asst.Prof.Dr.Amaraporn Surakarn,  
Asst.Prof.Dr.Thasuk Junprasert, 

Asst.Prof.Dr.Narisara Peungposop,  
Napattararat Chaiakkarakan,  

Rojana Boonlop 
4 Learning programmes and teaching 

techniques to enhance oral health literacy or 
patient-centred communication for 
healthcare providers: A systematic review 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/f
ull/10.1111/eje.12477 

Assoc. Prof. Dr. Ungsinun 
Intarakamhang 

5 Spiritual dimension in palliative care from the 
perspective of Thai palliative caregivers.  

International Journal of Palliative 
Nursing 26(2), pp. 70-74 scopus 2020 

(Q2) 

Pilaiporn Sukcharoen, 
Asst.Prof.Dr. Nanchatsan 

Sakunpong and Kantita Sripa 
6 Causal Model of Cultural Competence and 

Behavior among Nurses in Thailand’s 
International Hospitals 

The Journal of Behavioral Science  
Vol. 15 No. 2 (2020) 

Thanida Khongsamai 
Assoc. Prof. Dr. Ungsinun 

Intarakamhang 

7 Effectiveness of Transformative Learning on 
Spirituality in Palliative Care among Nursing 
Students: A Mixed Methods Study 

Vol. 15 No. 3 (2020): The Journal of 
Behavioral Science (2020) 

Pilaiporn Sukcharoen 
Nanchatsan Sakunpong 

Kantita Sripa 
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ล าดับ ผลงาน แหล่งตีพิมพ ์ เจ้าของผลงาน 
8 PARTICIPATORY DEVELOPMENT OF YOUNG 

SMART MELON GROWING FARMERS 
NETWORK, POSA SUB-DISTRICT, MUANG 
DISTRICT, ANGTHONG PROVINCE, THAILAND 

International Journal of Advances in 
Science Engineering and Technology, 
Volume-7, Issue-4, Oct.-2019  

 

Asst. Prof. Dr. Kanchana  
Pattrawiwat, Jukkaphomg Poung 
Ngamchuen, Nareerut Seerasarn 

ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
9 การวิจัยและพัฒนาสุขภาวะของผูสู้งอายุตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 26 

 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2563 
 Vol. 26 No. 1 (2563): 

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม  
อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ 

 ว่าที่ร้อยตรี อ.ดร.มนัส  บญุประกอบ  
อุษา ศรีจินดารัตน์ สุชาดา สธุรรมรักษ ์

10 ประสิทธิผลของการฝึกอบรมทางจิตพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอื้อสงัคมในกลุ่ม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

ผศ.ดร.ศรันย์  พิมพ์ทอง 

11 กระบวนการพัฒนาและแนวทางการเสริมสร้าง
นักวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

ผศ.ดร.นรสิรา พ่ึงโพธิ์สภ 
และ ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 

12 ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผล
ต่อ พฤติกรรมการคบเพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณ 
ญาณของวัยรุ่นตอนต้น 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 26 
 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2563 
 Vol. 26 No. 1 (2563): 

สรรกมล กรนุม่,  
ผศ.ดร.ประทีป จินง่ี,  

ผศ.ดร.นรสิรา พ่ึงโพธิ์สภ 

13 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรมการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนกัศึกษาใน
สาขาการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 26 
 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2563 
 Vol. 26 No. 1 (2563): 

พิชามญช์ุ บุญสิทธ์ิ  
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม  

ผศ.ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกลุ 

14 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพด้วยปัญญาผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

ลัคนา  แก้วเรือง 
ผศ.ดร.พิชญาณี  พูนพล 

และ ผศ.ดร.ศรณัย์  พิมพ์ทอง 

15 ผลของโปรแกรมเสรมิสร้างสมรรถนะด้านวัฒนธรรม
ด้วยการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ทีม่ีต่อพฤติกรรม
การดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลเอกชน นานาชาติ 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2563 

ธนิดา คงสมัย  
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง  
ผศ.ดร.สดุารตัน์ ตันติวิวัทน ์

16 การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์กลุ่ม
ก าลังคนคุณภาพ: กรณีศึกษาระบบราชการไทย 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2563 

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง  
ผศ.ดร.นรสิรา พ่ึงโพธิ์สภ  

ผศ.ดร.สดุารตัน์ ตันติวิวัทน์  
อ.ดร.ก่อเกียรติ์ มหาวรีชาติกุล 

 ธัชพล ปราบแสนพ่าย 
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ล าดับ ผลงาน แหล่งตีพิมพ ์ เจ้าของผลงาน 
17 รูปแบบการเรียนรู้โครงงานท่ีเน้นจิตสังคมเพื่อ

ส่งเสริมพฤติกรรมแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรบั
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2563 

ฐิญาณา สุภัทรชยาภูม ิ
รศ.ดร. ดุษฎี อินทรประเสริฐ  

ผศ.ดร.ประทีป จินง่ี 
18 อิทธิพลของการอ่านสารชักจูงที่มตี่อจิตเชิงบวกต่อ

ผู้สูงอายุของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2563 
อดิศา วสวานนท ์ 

รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน  
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน  

ฉัฐวีณ์ สิทธ์ิศิรอรรถ,  
ผศ.ดร.ศรณัย์ พิมพ์ทอง 

19 การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธีเพือ่พัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
นักศึกษานอกระบบในจังหวัดนครปฐม 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

เขตไทย สินธุสุวรรณ ์
รศ.ดร.อังศินันท์อินทรก าแหงและ

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 
20 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่มเพื่อพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์ส 
าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียน
รวมตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

รจนา บุญลพ 
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน ์

และ สภุาพร ชินชัย 

21 ความสอดคล้องและความแตกต่างของพฤติกรรม
การใช้เวลาว่างตามมุมมองของศาสตร์แขนงต่างๆ 

วารสารพฤติกรรมศาสตร ์
ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

วิทยา  ยางกลาง 
ผศ.ดร.ยุทธนา  ไชยจูกลุ 

ผศ.ดร.ปิยดา  สมบัติวัฒนา 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 กราฟแสดงผลงานด้านการวิจัย ในปีงบประมาณ 2563 
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บทความที่ตีพิมพ์ในฐานระดับชาติ

โครงการวิจัยที่ด าเนินการเสร็จแล้ว
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กิจกรรมการวิจัย 
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โครงการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์สู่ระดับสากล 
- กิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ “Transform Knowledge: Work Psychology of Talent Management in 

21st  Century.” โดย Professor Dr. Stuart C. Carr (School of Psychology, Massey University, New Zealand)             
จัดกิจกรรมวันที่ 22 ตุลาคม 2562  

 
 

- กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์ กับ การตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ การขอทุนภายนอกและขอต าแหน่งทางวิชาการ” โดยวิทยากร 3 ท่านได้แก่ ผศ.ดร.ทพญ.ณปภา 
(เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ) เอ่ียมจิรกุล ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
(ชุดนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) และนายปิยชาติ บุญเพ็ญ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรม)             
จัดกิจกรรม ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

 

 
 

- กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนต่างประเทศ ทุน คปก และ แหล่งทุน
ภายนอก  กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย รศ. ดร. สมถวิล ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช . สาขาการศึกษาและ สาขา
เศรษฐกิจและสังคม ในหัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเืือให้ได้ทุนทั้งในและร่วมต่างประเทศ ทุน คปก และแหล่ง
ทุนภายนอก จัดกิจกรรมในวันที่ 11 มีนาคม 2563 
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 จากงานวิจัยเร่ือง จ้างผลิตสื่อตามกลยุทธ์ด้านการสื่อสารเพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสไคโรนา 
2019 (CoVID-19) โดย ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสรฐิ  
 “ปลอดภัยจากโควิด-19 ถ้าเช่ือหมอ” นายแพทย์ไผท สิงห์ค า แนะน าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 สรา้งสรรค์โดย สถาบันวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว วิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มศว ส านักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา มศว  ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
#ห่างกันอยา่งน้อย 1 ถึง 2 เมตรเพื่อโควิดหมดไปและคนที่เรารักปลอดภยั #SocialAndPhysicalDistancing #NewNormal 
#PersuasionMessage #BehavioralBelief #โควิด19 #COVID19 #BSRISWU #COSCISWU #CEMTSWU #ตัวจริงด้านวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

   
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A21%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%872%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyuulYVkI2GcxX6YGfJpaHnIjqLP4nB03qEYoLtUs8-OCiToGVXgcmoAI8RsBdKOjLgsaN9jB6QjXVjV6RmuaWlhzknx6Ht6YPveKP2JzAd3yFx_ifrgCI39pmMEfeLcG1h9kDOFeVc_Yxhu5_ewRB8KhLSroxtGZW7pkyAdMj3wDlYDPRK5IClyLDeXYw5RtPjK1v36vWSfcT1usLeOaI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/socialandphysicaldistancing?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyuulYVkI2GcxX6YGfJpaHnIjqLP4nB03qEYoLtUs8-OCiToGVXgcmoAI8RsBdKOjLgsaN9jB6QjXVjV6RmuaWlhzknx6Ht6YPveKP2JzAd3yFx_ifrgCI39pmMEfeLcG1h9kDOFeVc_Yxhu5_ewRB8KhLSroxtGZW7pkyAdMj3wDlYDPRK5IClyLDeXYw5RtPjK1v36vWSfcT1usLeOaI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/newnormal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyuulYVkI2GcxX6YGfJpaHnIjqLP4nB03qEYoLtUs8-OCiToGVXgcmoAI8RsBdKOjLgsaN9jB6QjXVjV6RmuaWlhzknx6Ht6YPveKP2JzAd3yFx_ifrgCI39pmMEfeLcG1h9kDOFeVc_Yxhu5_ewRB8KhLSroxtGZW7pkyAdMj3wDlYDPRK5IClyLDeXYw5RtPjK1v36vWSfcT1usLeOaI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/persuasionmessage?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyuulYVkI2GcxX6YGfJpaHnIjqLP4nB03qEYoLtUs8-OCiToGVXgcmoAI8RsBdKOjLgsaN9jB6QjXVjV6RmuaWlhzknx6Ht6YPveKP2JzAd3yFx_ifrgCI39pmMEfeLcG1h9kDOFeVc_Yxhu5_ewRB8KhLSroxtGZW7pkyAdMj3wDlYDPRK5IClyLDeXYw5RtPjK1v36vWSfcT1usLeOaI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/behavioralbelief?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyuulYVkI2GcxX6YGfJpaHnIjqLP4nB03qEYoLtUs8-OCiToGVXgcmoAI8RsBdKOjLgsaN9jB6QjXVjV6RmuaWlhzknx6Ht6YPveKP2JzAd3yFx_ifrgCI39pmMEfeLcG1h9kDOFeVc_Yxhu5_ewRB8KhLSroxtGZW7pkyAdMj3wDlYDPRK5IClyLDeXYw5RtPjK1v36vWSfcT1usLeOaI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9419?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyuulYVkI2GcxX6YGfJpaHnIjqLP4nB03qEYoLtUs8-OCiToGVXgcmoAI8RsBdKOjLgsaN9jB6QjXVjV6RmuaWlhzknx6Ht6YPveKP2JzAd3yFx_ifrgCI39pmMEfeLcG1h9kDOFeVc_Yxhu5_ewRB8KhLSroxtGZW7pkyAdMj3wDlYDPRK5IClyLDeXYw5RtPjK1v36vWSfcT1usLeOaI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyuulYVkI2GcxX6YGfJpaHnIjqLP4nB03qEYoLtUs8-OCiToGVXgcmoAI8RsBdKOjLgsaN9jB6QjXVjV6RmuaWlhzknx6Ht6YPveKP2JzAd3yFx_ifrgCI39pmMEfeLcG1h9kDOFeVc_Yxhu5_ewRB8KhLSroxtGZW7pkyAdMj3wDlYDPRK5IClyLDeXYw5RtPjK1v36vWSfcT1usLeOaI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bsriswu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyuulYVkI2GcxX6YGfJpaHnIjqLP4nB03qEYoLtUs8-OCiToGVXgcmoAI8RsBdKOjLgsaN9jB6QjXVjV6RmuaWlhzknx6Ht6YPveKP2JzAd3yFx_ifrgCI39pmMEfeLcG1h9kDOFeVc_Yxhu5_ewRB8KhLSroxtGZW7pkyAdMj3wDlYDPRK5IClyLDeXYw5RtPjK1v36vWSfcT1usLeOaI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cosciswu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyuulYVkI2GcxX6YGfJpaHnIjqLP4nB03qEYoLtUs8-OCiToGVXgcmoAI8RsBdKOjLgsaN9jB6QjXVjV6RmuaWlhzknx6Ht6YPveKP2JzAd3yFx_ifrgCI39pmMEfeLcG1h9kDOFeVc_Yxhu5_ewRB8KhLSroxtGZW7pkyAdMj3wDlYDPRK5IClyLDeXYw5RtPjK1v36vWSfcT1usLeOaI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cemtswu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyuulYVkI2GcxX6YGfJpaHnIjqLP4nB03qEYoLtUs8-OCiToGVXgcmoAI8RsBdKOjLgsaN9jB6QjXVjV6RmuaWlhzknx6Ht6YPveKP2JzAd3yFx_ifrgCI39pmMEfeLcG1h9kDOFeVc_Yxhu5_ewRB8KhLSroxtGZW7pkyAdMj3wDlYDPRK5IClyLDeXYw5RtPjK1v36vWSfcT1usLeOaI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyuulYVkI2GcxX6YGfJpaHnIjqLP4nB03qEYoLtUs8-OCiToGVXgcmoAI8RsBdKOjLgsaN9jB6QjXVjV6RmuaWlhzknx6Ht6YPveKP2JzAd3yFx_ifrgCI39pmMEfeLcG1h9kDOFeVc_Yxhu5_ewRB8KhLSroxtGZW7pkyAdMj3wDlYDPRK5IClyLDeXYw5RtPjK1v36vWSfcT1usLeOaI&__tn__=*NK-R
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วิชาการ 
การเรียนการสอน 

 
strategy Issues: สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน 
Mission: ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเข้มข้น 
Strategic Objectives: 

1. เพื่อสร้างระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนทางพฤติกรรมศาสตร์ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยนื 
2. เพื่อยกระดับการเรียนรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มุ่งสู่ระดับสากล 
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดบัสากล 

 
 



                                         
                                             Behavioral Science Research Institute (BSRI)   

 

 

Annual Report 2020 

30 ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วิชาการและการเรียนการสอน 
หลักสูตร 
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีการเรียนการสอน จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
- วท.ม. ภาคนอกเวลาราชการ 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
- ปร.ด. เน้นวิจัย (แบบ 1.1 เข้าด้วยวุฒิปริญญาโท) 
- ปร.ด. มีวิชาเรียน (แบบ 2.1 เข้าด้วยวุฒปิริญญาโท) 
- วท.ม./ปร.ด. มีวิชาเรียน (แบบ 2.2 (โท ควบ เอก) เข้าด้วยวฒุิปริญญาตรี) 

3. หลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ (ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต)์ 
 

หลักสูตรทีไ่ด้รับรองมาตรฐาน 
1. ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ระดบั Advance รปูแบบ International  

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์
2. ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ระดับ Advance รูปแบบ SWU AUNQA  

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
3. ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ระดับ Intermediate รูปแบบ Group 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ 

 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบรางวัล
ให้กับ ตัวแทนจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ และ หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล            
การบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 จากบัณฑิตวิทยาลัย มศว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563                
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว 



                                         
                                             Behavioral Science Research Institute (BSRI)   

 

 

Annual Report 2020 

31 ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 

จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 
หลักสูตร จ านวน  (คน) 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาวชิาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 1 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาวชิาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 15 
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตประยุกต์ 5 

รวม 21 
 

 
ภาพประกอบ 8 เปรียบเทียบจ านวนบัณฑิตทีจ่บการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557-2562 

 

จ านวนนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับการศึกษา จ านวน  (คน) 

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์  
ระดับปริญญาโท 6 
ระดับปริญญาเอก (แบบมีวิชาเรียน) - 
ระดับปริญญาเอก (มีวิชาเรียนตอ่เนื่อง) - 
ปริญญาเอก (เน้นวิจัย) 9 
สาขาจิตวิทยาประยุกต ์  
ระดับปริญญาเอก 16 

รวม 31 
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รายช่ือบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วท.ม.) 
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์

1. ลัคนา  แก้วเรือง  ปริญญานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อสุขภาพ
ทางออนไลน์ด้วยปัญญาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ปร.ด./วท.ด.) 
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์

2. สรรกมล กรนุ่ม ปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการคบ
เพื่อนต่างเพศอย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น 

3. พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์ ปริญญานิพนธ์เรื่อง พัฒนาการด้านการริเริ่มความงอกงามแห่งตน ภาวะผู้น าในตนเอง 
และพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนักศึกษาเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศ
อาเซ่ียน 

4. ธนิดา คงสมัย ปริญญานิพนธ์เรื่อง อิทธิพลเชิงสาเหตุและประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิง
วัฒนธรรมด้วยการเรียนรู้จักประสบการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
เอกชนอินเตอร์เนชั่นแนลเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เขตไทย สินธุสุวรรณ์ ปริญญานิพนธ์เรื่อง รูปแบบการใช้เวลาว่างและประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย:การวิจัยผสานวิธี 

6. ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ ปริญญานิพนธ์เรื่อง ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้โครงงานที่เน้นจิตและสังคม
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

7. รจนา บุญลพ ปริญญานิพนธ์เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนรวม 
จังหวัดเชียงราย 

8. จุฬาพร ค ามุงคุล ปริญญานิพนธ์เรื่อง การเผชิญปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวใน
การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของโปรแกรม 

9. ดลฤดี ทับทิม ปริญญานิพนธ์เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และผลของโปรแกรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของญาติผู้ให้การดูแล ต่อพฤติกรรมการให้การดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 

10.  นวรัตน์  สุทธิพงศ์ ปริญญานิพนธ์เรื่อง ประสบการณ์การเจ็บป่วยและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่มีต่อพฤติกรรม
ป้องกันภาวะหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันของผู้ท างานในสังคมเมือง 

11.  กมล  อาจดี ปริญญานิพนธ์เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านการเสริมสร้างพลังและความรอบรู้
ด้านสุขภาพและผลของพฤติกรรมการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาธารณสุขวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

12.  วราภรณ์  คล้ายประสงค์ ปริญญานิพนธ์เรื่อง จิตลักษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ที่
ส่งผลต่อทักษะชีวิตและงานอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างาน 
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13.  อัจฉราพรรณ  กันสุยะ ปริญญานิพนธ์เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลส าหรับนักศึกษาครู โดยใช้กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกับเทคนิคการเสริมต่อ
การเรียนรู้: การวิจัยผสานวิธี  

14.  ประภัสสร  ชโลธร ปริญญานิพนธ์เรื่อง ผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครู 

15.  ปวรีย์ นิลผาย ปริญญานิพนธ์เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของโปรแกรมพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาพฟติกรรมเอ้ือต่อสังคมของนักศึกษาปริญญาตรี 

16.  อรรถยา  อมรพรหมภักดี ปริญญานิพนธ์เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการ
นิเทศการพยาบาลปฐมภูมิ 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด./วท.ด.) 
สาขาจิตวิทยาประยุกต์ 

17. พัช  พชรเสถียร ปริญญานิพนธ์เรื่อง โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมตามบทบาทอาชพีบริการโดยใช้โมเดล
ทฤษฎีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและทฤษฎีทุนจิตวิทยาเชิงบวก 

18. พิไลพร  สุขเจริญ ปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณในการ
ดูแลแบบประคับประคองของ นักศึกษาพยาบาล: การวิจัยผสานวิธีแบบแทรกแซ 

19. นพมาศ  ปลัดกอง ปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้เรียนในระบบ
การศึกษาทางไหล โดยใช้การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้ 

20. พันต ารวจโทรหญิงพันธนิภา  วนิิจกิจเจริญ ปริญญานิพนธ์เรื่อง ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สังกัดส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ: การพัฒนาเครื่องวัด และประสทิธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษา 

21. เ ป็ น ไ ท  เท วิ นท ร์  ปริญญานิพนธ์ เ รื่ อ ง  COUNSELLING COMPETENCES FOR LESBIAN, GAY, 
BISEXUAL, AND TRANSGENDER CLIENTS: A GROUNDED THEORY APPROACH 

  

บทความวิจัยที่บัณฑิตตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ล าดับ ชื่อบัณฑิต ผลงาน แหล่งตีพิมพ ์
หลักสูตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

1 ลัคนา  แก้วเรือง 
ผศ.ดร.พิชญาณี  พูนพล 
ผศ.ดร.ศรณัย์  พิมพ์ทอง 

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพด้วยปัญญาผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 
2563 Vol. 12 No. 2 (2563): July 
2020 
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ล าดับ ชื่อบัณฑิต ผลงาน แหล่งตีพิมพ ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด./วท.ด.) สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  
2 สรรกมล กรนุม่ 

ผศ.ดร.ประทีป จินง่ี 
ผศ.ดร.นรสิรา พ่ึงโพธิ์สภ 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มผีลต่อ 
พฤติกรรมการคบเพื่อนตา่งเพศอยา่งมีวิจารณญาณของ
วัยรุ่นตอนต้น 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 26  
ฉบับท่ี 1 มกราคม 2563 Vol. 26 
No. 1 (2563) 

A Behavioral Modification Program for the 
Development of Critical Thinking on 
Heterosexual Relationships Among Early 
Adolescents 

International journal of child 
development and mental 
health. Vol. 8 No. 1 January – 
June 2020 (41-52) 

3 พิชามญช์ุ บุญสิทธ์ิ 
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม  
ผศ.ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกลุ 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนักศึกษาใน
สาขาการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 26  
ฉบับท่ี 1 มกราคม 2563 Vol. 26 
No. 1 (2563) 

Development of personal growth initiatives, self-
leadership and self-directed learning in English 
among of Thai undergraduate students for the 
free flow of skilled labor in the ASEAN 
community 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 
2563  

4 ธนิดา คงสมัย 
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
อ.ดร.สดุารตัน์ ตันติวิวัทน ์

ผลของโปรแกรมเสรมิสร้างสมรรถนะด้านวัฒนธรรม
ด้วยการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ทีม่ีต่อพฤติกรรมการ
ดูแลเชิงวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
เอกชน นานาชา 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม
2563 

Thanida Khongsamai, 
Ungsinun Intarakamhang 

Causal Model of Cultural Competence and 
Behavior among Nurses in Thailand’s 
International Hospitals 

The Journal of Behavioral 
Science (2020) Vol. 15 No. 2 
(2020):  

5 เขตไทย สินธุสุวรรณ ์
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
ผศ.ดร.ฐาศุกร์  จันประเสริฐ 

The Mixed Methods Action Research to 
Develop a Model of Promoting useful Leisure 
Behavior of The Non-Formal Students in 
Nakhon Pathom Province 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 
2563  

6 ฐิญาณา สุภัทรชยาภูม ิ
รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ 
ผศ.ดร.ประทีป จินง่ี 

รูปแบบการเรียนรู้โครงงานท่ีเน้นจิตสังคมเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม
2563 

7 รจนา บุญลพ 
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน ์
สุภาพร ชินชัย 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่มเพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตรส์ 
าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม
ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 
2563  
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ล าดับ ชื่อบัณฑิต ผลงาน แหล่งตีพิมพ ์
8 จุฬาพร ค ามุงคุล 

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
ผศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ 
คล้ายแก้ว 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 25 
ฉบับท่ี 1 มกราคม 2562 

9 ดลฤดี ทับทิม 
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม 

สภาพปัญหา สาเหตุ ของความเขม้แข็งทางใจ และ
วิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและพฟติ
กรรมการให้การดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวานของผู้ให้การ
ดูแลในครอบครัว  

วารสารสังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีท่ี 5  
ฉบับท่ี 10  
(ตุลาคม 2563) 

10 นวรัตน์  สุทธิพงศ์ 
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุท่ีมคีวามเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาด
เลือด 

วารสารสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและ
ทรวงอก (ประเทศไทย) ปีท่ี 31 ฉบับ
ที่ 2 (กรกฎาคม—ธันวาคม) 2563 

11 กมล อาจด ี
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน ์
ผศ.ดร.วิรณิธ์ กิตติพิชัย 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเสริมสร้างพลังและ
ความรอบรูด้้านสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการแก้ปญัหา
สุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

Journal of Behavioral Science 
for Development (JBSD) 
Vol.12 No.2, July 2020 

12 วราภรณ์  คล้ายประยงค ์
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน ์
ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม 

จิตลักษณะและพฤติกรรมการเรยีนรู้แบบประสบการณ์
ตรงที่ส่งผลต่อทักษะการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมของ
นักศึกษาในระบบการเรียนรู้จากการท างานจริง  

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีท่ี 13  
ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน 2564) 

13 อัจฉราพรรณ กันสยุะ 
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐฅ 
ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในยุคดิจทิัลส าหรับนักศึกษา
ครูโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกับ
เทคนิคการเสรมิต่อการเรียนรู้การวิจัยผสานวิธี 

วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีท่ี 18  
ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค.63) 

14 ประภสัสร ชโลธร 
ผศ.ดร.ประทีป จินง่ี 
ผศ.ดร.นรสิรา พ่ึงโพธิ์สภ 

กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจติวิญญาณ
ความเป็นครู : กรณีศึกษาอาจารยค์ณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฎัในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ 

Vol. 14 No. 1 (2020):  
January - March 2020 

15 ปวรี กาญจนภี นลิผาย 
ผศ.ดร.ประทีป จินง่ี 
ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน ์

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางจิตและ
สังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักศึกษา
ปริญญาตร ี

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2  
กรกฎาคม 2563  

16 อรรถยา  อมรพรหมภักด ี
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 
ผศ.ดร.อมราพร สรุการ 
 
 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่มเพื่อพัฒนา
รูปแบบการพยาบาลชะลอไตเสื่อม เครือข่าย
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (Journal of Health 
Science Research) ปีท่ี 14  
ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563) 

การนิเทศทางการพยาบาล : การทบทวนแบบก าหนด
ขอบเขต 

วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข ปีท่ี 30 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน – ธันวาคม 2563) 
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ล าดับ ชื่อบัณฑิต ผลงาน แหล่งตีพิมพ ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด./วท.ด.) สาขาจิตวิทยาประยุกต ์

17 พัช พชรเสฐียร 
รศ.ดร.ดุษฎี  อินทรประเสริฐ 
 

การทดสอบทฤษฎีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและทุน
จิตวิทยาเชิงบวกที่ส่งผลพฤติกรรมการให้บริการของ
พนักงานโรงแรมและคู่มือการพัฒนาพฤติกรรม 

วารสารวิทยาลยัดุสติธานี ปีที่ 14 
ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม - 
สิงหาคม 2563 

18 Pilaiporn Sukcharoen, 
Nanchatsan Sakunpong and 
Kantita Sripa 

Spiritual dimension in palliative care from the 
perspective of Thai palliative caregivers.  

International Journal of 
Palliative Nursing Vol. 26, 
Issue 6 Published Online:3 
Mar 
2020https://doi.org/10.12968/i
jpn.2020.26.2.70 

Effectiveness of Transformative Learning on 
Spirituality in Palliative Care among Nursing 
Students: A Mixed Methods Study 

Vol. 15 No. 3 (2020): The 
Journal of Behavioral Science 
(2020) 

19 นพมาศ  ปลัดกอง การศึกษาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
นั่งร้านเสริมเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการเรียนรูด้้วยการน า
ตนเองของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล 

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว Vol 14, No 2 
(2019) 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

20 พันธนิภา วินิจกิจเจรญิ 
ศรัณย์ พิมพ์ทอง 
อัจศรา ประเสริฐสิน 

ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสรา้งภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานพิสูจน์
หลักฐานต ารวจ ตามแนวคิดจติตปัญญาศึกษา  

วารสารสังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีท่ี 5 ฉบับที่ 
7 (กรกฎาคม 2563) 

21 เป็นไท  เทวินทร ์
อมราพร สรุการ 
ฐาศุกรจันประเสรฐ ิ
และนฤมล พระใหญ 

ประสบการณ์ของผู้ให้ค าปรึกษาทีท่ างานกับ
ผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศ
ไทย : การวิจัยทฤษฎีฐานราก  
 

วารสาร RAJABHAT JOURNAL 
OF SCIENCE,HUMANITIES & 
SOCIAL SCIENCE  ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 
2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 
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ด้านการเรียนการสอนและวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมนิสิต 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ได้แก่ การประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานของ AUN-QA 
 “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ยกระดับหลักสูตร น า AUN-QA สร้างมาตรฐานหลักสูตรระดับนานาชาติ จาก
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรให้มุ่งที่ผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ Outcome Based Education 
(OBE) ท าให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี 4 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานตามเกณฑ์ ASEAN University Network 
Quality Assurance: AUN-QA ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 4 หลักสูตร ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรจากศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายก
สภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 
 

โครงการจัดการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือความเป็นสากล ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรนานาชาติแบบ joint degree ที่สอดคล้องกับความต้องการของอาเซียน 

    Prof. Buxin Han จาก the Chinese Academy of Sciences. จะมาบรรยายเก่ียวกับการวิจัยทาง Psychology 
และปรึกษาหารือเรื่องการท าหลักสูตร Joint Degree  แต่เนื่องจาก Covid-19 จึงเลื่อนกิจกรรมไปก่อน นอกจากนั้น 
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง และ อาจารย์ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ ได้ด าเนินการขอรับทุน Bilateral Cooperation 
Project Under the 2 3 rd Session of the Sino-Thai Joint Committee on Scientific and Technical 
Cooperation ซึ่งร่วมกับ Chinese Academy of Sciences.   

 
โครงการผลิตวารสารฉบบัภาไทยและภาษาอังกฤษระดับชาตแิละระดับสากล 
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 The visiting team manages the Journal Of Liberal Arts- Prince of Songkla University, and included 
 -Asst. Prof. Kemtong Sinwongsuwat , Associate Dean for Research and Graduate Studies 
 - Two members of their journal working committee- Assoc. Prof. Nisakorn Jarumanee and Asst. 
Prof. Uthai. Parinyasudhinant  
 -Journal secretary, Khun Waraporn. 
 

JBS Team included: Asst Prof Dr. Kanu Priya, K. Pichitra and K. Wassana. 

 
 

 หัวหนากองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ วารสาร The Journal of Behavioral Science  ได้เข้าร่วม TCI-
TSRI-Scopus Collaboration Project ระยะที่ 1-2 ในการด าเนินโครงการ “การพัฒนาระบบและปรับปรุงคุณภาพวารสาร
ไทยในฐานขอมูล Scopus” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ผานกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
บทความวิจัยในวารสารไทยที่อยู ในฐานขอมูล Scopus และเพื่อสราง Professional Editors’ Career Path ใหเกิดขึ้นใน
ประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม - วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เพื่อรับทราบวิธีการจัดสรรงบประมาณที่วารสารจะไดรับ การ
วางแผนและบริหารจัดการระบบ Elsevier Editorial Manager และการบริหารจัดการเว็บไซตของวารสารในโครงการ 

  

  
 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกิจกรรมทางวิชาการระดบัสากล (IPRC) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
คร้ังที่ 16 ณ ประเทศไทย 
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โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ “การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม คร้ังที่ 37” 
 จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างนักวิจัยให้มีศักยภาพสูงผ่านทุน คปก.”             
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา เอ้ือเฟื้อการถ่ายทอดสด โดย ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มศว 
 

 

 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BSRIswu&set=a.3461852550520422 

 

ศิษย์เก่าของเรา BSRI 
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"ว่ิงเพื่อสุขภาพต้อนรับเปิดเทอมใหม่" Back to school running competition วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 

 
 

Memorandum Of Understanding 
“หน่วยงานมาเยี่ยมชมสถาบันและลงนาม MOU” 

 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลยับูรพา ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวตัถุประสงค ์
1. ส่งเสรมิความร่วมมือทางวิชาการ โดยการเป็นคูเ่ทียบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx) 
2. ส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนิสติ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 
3. ส่งเสรมิการท าวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาและวิทยาการปญัญา 
4. ส่งเสรมิความร่วมมือในการจดัประชุมและสมัมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ   

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
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Universitas Islam Indonesia, Fakultas Psikologi Universitas,  
Mercu Buana Indonesia, Universiti Putra Malaysia 

International Islamic University Malaysia 

 
[การรับสมัครนิสิตใหม่] 

 
 

ศิษย์เรา BSRI 
นางสาวหนึ่งฝัน พุทธธรรมวงศ์ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
ปริญญานิพนธ์เรื่อง วยาคติต่อผู้สูงอายุในครอบครัวขยาย บรบิทสังคมเมือง: การวิจัยผสานวธิี 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์  
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จากหน่วยงานมูลนิธิพระบรมราชานสุรณ์ ร.7 
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ศิษย์เก่าเรา BSRI  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ  บรรจง 
ศิษย์เก่าสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ได้รบัคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2562   

ตามประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประกาศ ณ วนัที่ 26 มีนาคม 2563 
 

 
 

อ.ดร. สมศักดิ์ สีดากุลฤิทธิ์ 
ศิษย์เก่าสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  ได้รบัรางวลัรางวลัอาจารย์ดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2562 

 จากคณะกรรมการกลุ่มภูมิภาคซึ่งมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิน่ อัตถากร แต่งตั้ง ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมการ
ฝึกหัดครูและวันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ปีที่ 128”  

รางวัลบญุถิ่นอัตถากร ประเภทอาจารย์ผู้สอนดีเด่น สังกัดคณะครุศาสตร์  
วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
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อ.ดร.กชกร  รุ่งหัวไฝ 
ชนะเลิศระดบัเหรียญทอง รางวลั ผู้อ านวยการสถาบันศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ประสบความส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลทรงคณุค่า สพฐ (OBEC AWARDS) 

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 
 

อ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค 
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)  

“โครงการประกวดผลงาน Best Practiceส าหรับผู้ผ่านการอบรมของ ควอท แล้วน าความรู้กลบัไปต่อยอด และน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจดัการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning)  

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562 น. 
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บริการวิชาการ 
 

 
 

 
 

ประเด็นที่ 3 (Strategy Issues): องค์ความรู้และนวัตกรรมทีม่ีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
การวิจัย และการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม  
พันธกิจ (Mission): ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย 
Strategic Objectives:  

1. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางพฤตกิรรมศาสตร์เพื่อการบริการวิชาการที่ผสมผสานระหว่างความรูท้างพฤติกรรม
ศาสตร์ การวิจัย การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความต้องการของผู้รับบริการ 

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปญัหาระดับชาติ 
3. เผยแพร่องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัญหาระดับชาติ 
4. คณาจารย์บุคลากร และนิสิตมีจติส านึกและความเข้าใจในเร่ืองวฒันธรรมและศิลปะ 
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1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 “โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อการสร้างอาชีพและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”  
ผลการด าเนินโครงการ 
 จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มุ่ งเน้นการ
เสริมสร้างศักยภาพคนผ่านการพัฒนานักวิจัยชุมชน โดยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ที่เริ่มสร้างความรู้ เจตคติ และทักษะ
การเป็นนักวิจัยชุมชน ผ่านประเด็นการจัดการขยะ บ่มเพาะนักวิจัยชุมชนผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดทักษะนักวิจัยจากรุ่นพี่สู่
รุ่นน้อง และในปี 2563 เป็นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และสามารถสร้างรายได้แก่สมาชิกศูนย์ฯ โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของนักวิจัยชุมชนและสมาชิกในชุมชน โดยมีเส้นทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้
ผลการพัฒนานักวิจัยชุมชนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 2 มิติ ประกอบด้วย  
1) การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ ด้านความรู้ และด้านทักษะ  

 
 

 
 
 
 
 
 

กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน 

 
 
 
 
 
 

สมาชิกศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมภายใน
ศูนย์การเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจ 
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2) การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมวฒันธรรม การเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

ผลการด าเนินงานดา้นการจัดการขยะเพื่อการสร้างรายได้ของศูนย์การเรียนรู้     ผลผลิตที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างรายไดข้องศูนย์การเรยีนรู้ 
 

 
 
 
     

สมาชิกศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมภายในศูนย์
การเรียนรู้ดา้นสิ่งแวดล้อม 

สมาชิกศูนย์การเรียนรู้และ
กิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรม 

กิจกรรมด้านการสง่เสริม
วัฒนธรรมไทยพวน 

กิจกรรมสร้างรายไดข้อง
สมาชิกศูนย์การเรียนรู ้
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2. โครงการสร้างผลกระทบของงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์สู่สังคม ได้แก่ 
 - กิจกรรมการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม 
 "Gen Alpha" เลี้ยงดูอย่างไร กับเด็กยุคใหม่หัวใจดิจิทัล คลิปจากผลงานวิจัย เรื่อง "การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวยุคเจเนอเรช่ันแอลฟา ในบริบทสังคมไทย ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต" โดย ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ และ  
อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ประเภทการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย https://www.facebook.com/BSRIswu/videos/763811204413305 

 [All Gen Enjoy แต่ละวยัใช้ชีวิตอย่างไรให้สนุก] Gen Baby Boomer: Enjoy a Happy Life Physically and 
Mentally “สนุกกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจติ” ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองส าหรับผูสู้งอายุ ครอบคลุมทั้ง
การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจติเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจติเพิ่มเติมได้ที่ 
==> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12217 

  
 

 [All Gen Enjoy แต่ละวัยใช้ชีวิตอย่างไรให้สนุก] Gen X: Enjoy Leading with Ethics “สนุกกับการเป็นผู้น าที่มี
จริยธรรม” แนวทางส าหรับการเป็นผู้น าที่มีจริยธรรมตามหลัก “การครองตน ครองคน ครองงาน” เรียนรู้วิธีการเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://bsris.swu.ac.th/thesis/56199150082AP8992555f.pdf 

 
 

 จากปัญหาสังคมในปัจจุบันที่เด็กยังคงโดนล้อ ถูกกลั่นแกล้ง ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์อย่างต่อเนื่องและยิ่งทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น จากการถูกกระท าอย่างซ้ า ๆ จนเกิดความเครียดในชีวิต (ปองกมล สุรัตน์, 2561) มาดูกันว่า ผู้ที่เคยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้พวกเขาคิด
อย่างไร รวมไปถึงสังคมรอบข้างของเด็กๆ มีแนวทางจัดการอย่างไร แล้วคุณหละ จัดการแบบไหน?  
ศึกษาเพิ่มเตมิได้ท่ี http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf 

 
  

https://www.facebook.com/BSRIswu/videos/763811204413305
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12217?fbclid=IwAR0tRefxA173wyi4FwcXKZHfJYYfUgC9WoO8vK45BF8bccxdGVOBi-I4cdw
http://bsris.swu.ac.th/thesis/56199150082AP8992555f.pdf?fbclid=IwAR3w-KnoQAkIfwtiDXwMdoBHQbNtPKq2_jTZEAbnqd7W3poYJnUZF_YPdCA
http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120019RB8992555f.pdf?fbclid=IwAR1NsagqIC7UtrnLC4tGBVuIoyVLPUR2Rc6rpXlgDBlWGpKn-8_KT5ogRUg
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 เราสามารถสร้างความสุขในชีวิตประจ าวันของเราได้ง่ายๆ อยากรูไ้หมคะว่าท าได้ยังไง มาชมวิธีการสรา้งความสุขท่ีมี
หลักฐานจากการวิจัยรองรับกันค่ะ “โครงการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม ” สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มศว 
 

   
 

- กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 
 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ให้มีคณุภาพ ต้องค านึงถึงเรื่องใดบ้าง โดย ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 
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การท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ  
วันส าคัญทางพุทธศาสนา 
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1. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  
มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี “2 เมษายน 2563”   
ทรงพระเจริญ  

 
 

2. นิทรรศการ "พ่อแห่งชาติ บรมนารถแห่งแผ่นดิน" ในโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร "วันพ่อแห่งทวยราษฎร์ 
และวันชาติของชาวไทย" เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี                   
รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  และตัวแทนบุคลากร เข้าร่วม  จัดโดย                            
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว 
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3. [ถวายพระพร] วันที่ 10 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
พร้อมตัวแทนสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอากาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 
2563 ณ  โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว จัดโดย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
 

  
 

4. ถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 
รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ พร้อมตัวแทนสถาบนัฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานถวาย
พระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เนื่องในโอากาสม
หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  
 

5. "โครงการบรมราชบพิตรร าลึก" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช    
บัวศร ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโดย สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ มศว 
 

 
 

6. วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2563 

 

http://bsri.swu.ac.th/images/picac/picac.php?album=630810Motherday
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ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในแต่ละภาคส่วน 
เพื่อผลงานที่ได้มาตรฐาน  

และระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารองค์กร 
กิจกรรมพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อบริการงานให้มีประสทิธิภาพ Action Plan 2020 

 
http://bsri.swu.ac.th/plan/Action-Plan-2563.pdf 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัด  

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 
 

 
https://drive.google.com/file/d/1_Y6Lsib-M9L9r203zkX6s8zzj4UE569c/view 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 จ านวนทั้งหมด บรรลุเป้าหมาย  

จ านวน (%) 

ไม่บรรลุเป้าหมาย  
จ านวน (%) 

ตัวชี้วัด 47 42 (89.36%) 5 (10.64%) 

กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน 29 28 (96.55%) 1 (3.45%) 

 

http://bsri.swu.ac.th/plan/Action-Plan-2563.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_Y6Lsib-M9L9r203zkX6s8zzj4UE569c/view
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2563 
คร้ังที่ 3 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – 20 สิงหาคม 2563)   ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
(strategy Issues) 

จ านวน 
ตัวชี้วัดทั้งหมด 

จ านวนตัวชี้วัด(ร้อยละ) จ านวนกจิกรรม/
โครงการทั้งหมด 

จ านวนกจิกรรม/โครงการ  

บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นที่ 1 การวิจัย 6 6 

(100.00%) 
- 6 6 

(100.00%) 
- 

ประเด็นที่ 2 เครือข่าย/ การเรียนการสอน 17 14 
(82.35%) 

3 
(17.65%) 

10 8 
(80.00%) 

1 
(10.00%) 

ประเด็นที่ 3 บูรณาการบริการวิชาการ 10 9 
(90.00%) 

1 
(10.00) 

8 8 
(100.00%) 

- 

ประเด็นที่ 4 การบริหารองค์กร 14 13 
(92.86%) 

1 
(7.14%) 

5 5 
(100.00%) 

- 

รวม 47 42 
(89.36%) 

5 
(10.64%) 

29 28 
(96.55%) 

1 
(3.45%) 

 

 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกันแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคณุธรรมและความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 https://youtu.be/Mtjoidit1NE 
 

 

  
 

https://youtu.be/Mtjoidit1NE
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กิจกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) 

 

  
 

 
 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ 
 1. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ โดยการเป็นคู่เทียบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนสิิต โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ซึ่งกันและกัน 
 3. ส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกันเพือ่การพัฒนาองค์ความรู้และนวตักรรมทางการศึกษาและวทิยาการปัญญา 
 4. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดประชุมและสัมมนาทางวชิาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 2 สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ได้ด าเนนิการจัดท าโปสเตอร์ PR หลักสูตร ชุดที่ 1 พร้อมเผยแพร่หน้าเพจ fb ในหัวข้อหลักสูตร แผนความเสี่ยง 
ป.เอก จิตประยุกต์ กับ ป.เอก มีวิชาเรียน https://www.facebook.com/BSRIswu/?eid=ARBko4F6Y0bDoDNK00Dw-
giyQ39qoGNrP1QBaAPiEV0pUSlQmvVvKH7L2eeWg44Z_N2dNNamr78KGVBD 

 
กิจกรรมบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน 

 สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มกีารพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งพฒันาระบบสารสนเทศการ
รายงานผลการท าปริญญานิพนธ์ตามแผนที่นสิิตก าหนด  

 

 
 

https://www.facebook.com/BSRIswu/?eid=ARBko4F6Y0bDoDNK00Dw-giyQ39qoGNrP1QBaAPiEV0pUSlQmvVvKH7L2eeWg44Z_N2dNNamr78KGVBD
https://www.facebook.com/BSRIswu/?eid=ARBko4F6Y0bDoDNK00Dw-giyQ39qoGNrP1QBaAPiEV0pUSlQmvVvKH7L2eeWg44Z_N2dNNamr78KGVBD
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 มาตรการป้องกันการถูกเข้ารหัสหรือล็อกไฟล์จากผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น ไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ ที่ถูกคุกคามจาก 
Ransomware นั้น ทางสถาบันฯ ได้มีแนวทางให้บุคลากรได้น าไปปฏิบัติเพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากภัยคุกคาม ดังนี้ 
 1) ส ารองไฟล์ ท่ีเป็นเอกสาร รปูภาพ วิดีโอ รวมไปถึงข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ไว้หลายแหล่ง เช่น Cloud Storage 
(Google Drive(@g.swu.ac.th) One Drive(@m.swu.ac.th) หรอื Dropbox เป็นต้น  
 2) หลีกเลี่ยงหรืองดใช้ Thumb Drive  
 3) ไม่ควรตดิตั้งโปรแกรมทีไ่ม่มมีาตรฐาน (โปรแกรมเถื่อนหรือละเมดิลิขสิทธิ์)  
 4) ตรวจสอบอีเมล์ที่ไมรู่้จักผู้ส่ง ก่อนคลิก URL หรือเอกสารที่แนบมากับอีเมล์  
 5) ไม่เข้าเว็บท่ีมลีักษณะสุ่มเสี่ยงหรือมีการโฆษณาแฝง เช่น เว็บการพนัน เว็บโป๊ หรือ URL ของการท าโปรโมชั่นสินค้า
และบริการ (ลด แลก แจก แถม)  
 6) อัพเดทซอฟท์แวร์ในเครื่องอย่างสม่ าเสมอจะช่วยป้องกันการโจมตีที่ต้องอาศัยช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ได้ โดย
มหาวิทยาลยัได้ให้บริการระบบปอ้งกันไวรัส Sophos Virus Protection โดยสามารถดาวน์โหลดเพื่อท าการติดตั้งได้ที่ 
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=19318 
ข้อมูลประกอบ https://www.it.chula.ac.th/ท าความรู้จักกับมลัแวร์/ FB คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มศว Line Group: IT SWU 
 

 
 

http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=19318&fbclid=IwAR356CdLnmTORTVOdg99ZojV2Rz0pR74xVmarcKE7npg5VQA6aQoVSHlNTU
https://www.it.chula.ac.th/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C/?fbclid=IwAR08RBl1V_JtnlBfpXd7VGgtK_BaY9oVmqs_h-3CAV9MhHIZKRdHjVPDwi8
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กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ให้เอื้อประโยชน์ต่อการท างาน 
ปรับปรุงอาคาร ชั้น 1 และ ชั้น 2  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ของ BSRI 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล 

       
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  ตันติวิวัทน ์
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ทีมงาน BSRI 

 
 

 

 

 
 


