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สารผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต ผลิตผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
สืบสานและบูรณาการศิลปวัฒนธรรม บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเพ่ือให้มีกลไกในการก ากับและ
ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงมีการจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้ เพ่ือประโยชน์แก่บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานของสถาบันฯ 

สถาบันฯ ขอขอบพระคุณคณะท างานฝ่ายแผนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรทุกคนที่สละเวลา และช่วยให้
สถาบันฯ ได้ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงตลอดมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์  อินทรก าแหง 
                              ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
         .................................................... 
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บทน า 
ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 
 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เดิมใช้ชื่อว่า “สถาบันระหว่างชาติ ส าหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก” 
(International Institute for Child Study) ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2498 โดยมีจุดมุ่งหมาย
ส าคัญ 3 ประการ คือ  

1) ท าการวิจัยเปรียบเทียบในเรื่องพัฒนาการเด็ก  
2) ฝึกอบรมนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศให้สามารถท าการวิจัยได้ รวมทั้งให้มีความรู้ ความ

เข้าใจในเรื่องของเด็ก และ  
3) เผยแพร่ผลงานการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการศึกษา และการอบรมเลี้ยงดูทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนใน

เดือนมกราคม พ.ศ. 2506 สถาบันฯ ได้เปลี่ยนฐานะมาเป็นหน่วยงานของรัฐบาล สังกัดกรมการฝึกหัดครู โดย
สถาบันนี้ตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัยวิชาการศึกษา และสถาบันฯ ได้ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาจัดท า
หลักสูตรมหาบัณฑิตทางสาขาจิตวิทยา ในปี พ.ศ. 2517 สถาบันฯ ได้โอนมาขึ้นตรงต่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา และ
เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้เปลี่ยนฐานะเป็น มหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ” ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2518 สถาบันฯ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์” มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในการวิจัยและการสอน ตลอดจนการฝึกอบรม 
 งานส าคัญของสถาบันฯ ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2517 มุ่งเน้นการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งอาศัย
แนวคิดทฤษฎีจากหลายสาขา เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษา มาช่วยท าให้เข้าใจอธิบาย และท านาย
พฤติกรรมของบุคคลได้ และขยายวงกว้างทางการศึกษาไปยังบุคคลทุกวัยเพ่ือผลจากการวิจัยดังกล่าวนั้นสามารถ
น าไปพัฒนาบุคคลและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และฝึกอบรมทั้งทางพฤติกรรมศาสตร์และ
วิธีการวิจัย 

ในปี พ.ศ. 2527 สถาบันฯ เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอกในสาขา
เดียวกัน โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ใช้หลักสูตรได้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2536 และเปิดรับนิสิต
ในหลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 นอกจากนั้นได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
สาขาเดียวกันในปีการศึกษา 2542 

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544) งานวิจัยของสถาบันฯ ก าหนด
ประเด็นวิจัยที่ส าคัญๆ ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมครอบครัว ด้านพฤติกรรมการท างาน และพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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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 พัฒนา
และสร้างหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เปิดรับนิสิตรุ่นแรกปีการศึกษา 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 และ
สากล  (To conduct and publish behavioral science related to family and work, which is beneficial 
for individuals, communicates and organizations at national levels) 

2. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ผ่านประบวนการ
วิจัยอย่างเข้มข้น (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.) 
 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 พัฒนา
และสร้างหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เปิดรับนิสิตรุ่นแรกปีการศึกษา 2556 
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สมรรถนะหลัก (Core competencies) 
1. สะสมและต่อยอดผลงานวจิัยพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 60 ป ี

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

2. มีความเข้มแข็งด้านวิธีวิจัยเชิงปริมาณที่เสริมด้วยวิธีวิจัยเชงิคุณภาพ 

  
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) 

มีจิตใจรักในความเป็นนักวชิาการค านึงความถูกต้อง มีความรบัผิดชอบและ
มุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
Love for academics, care for accuracy, responsibility and 
benefit for the collective. 

R: 
Relationships 

สานสัมพันธ์  
(To make relationships) 

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

I: Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม  
(Innovation) 

มีส่วนร่วมในการสรา้งผลงานที่เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรม Engage in 
knowledge creation or innovation. 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นองค์กรชั้นน าทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดับอาเซียน 
2. องค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์และสาขาอื่นที่

เก่ียวข้องให้มีคุณภาพ 
3. องค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการงานบริการวชิาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดย

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสงัคม 
4. ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในแต่ละภาคส่วนเพื่อผลงานทีไ่ด้มาตรฐาน 
5. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
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ส าหรับในปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2564 – 30 ก.ย. 2568) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 (Strategy Issues) 

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืน (SDG)  

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 

งบประมาณ ก ากับดูแล 

1 สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์และจิตวิทยาที่ทันสมัย เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

              

490,000 ผศ.ดร.
ศรัณย์  

พิมพ์ทอง 

2 ผลิตบัณฑิตและพฒันาหลักสตูรสู่
ความเป็นสากล เพื่อการบริการ
สังคมแบบบูรณาการ              

760,000 ผศ.ดร. 
ฐาศุกร์  

จันประเสริฐ 

3 ด้านการบริหารคุณภาพองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ 

  

 380,000 ผศ.ดร. 
ปิยดา 

สมบัติวัฒนา 

รวม SDG 3 SDG 4 และ SDG 16 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติที่ 12,23 

1,630,000  

 
 

 

 

 

วิสัยทัศน์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิจัยสร้างความรู้และผลิตนักวิจัยสู่สังคมไทยและสากล 
พันธกิจ 1. ผลิตและเผยแพร่ผลงานวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาที่เป็นที่ยอมรับทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ  

 2. ผลติและพัฒนาบัณฑิตดา้นการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจติวิทยาที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
 3. บริการให้ค าปรึกษาวิจัยและให้บริการวิชาการเพื่อสังคมที่บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน  

สมรรถนะหลัก 1. มีความเข้มแข็งด้านการผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 
2. มีความเชี่ยวชาญทางพฤติกรรมศาสตร์ในการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมทุกระดับ 

ค่านิยม  
(คนดีคนเก่งมี

คุณภาพ) 

High Performance                                       ท างานมุ่งผลสัมฤทธิส์ูง   
Social support and Student engagement       ใส่ใจลูกศษิย์และสงัคม 
Good Relationship                                      สร้างสัมพนัธภาพที่ดตี่อกัน 
Integrity                                                     ยึดมั่นในจริยธรรม 

วัฒนธรรม
องค์กร 

เปิดรับความก้าวหนา้มีจิตวิญญาณความเปน็ครู ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร 

(12) 
การพัฒนาการ

เรียนรู ้

SDG 4 

 
 

(23) 
การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

SDG 3 
SDG 16 

 
 

SDG 4 
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โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างองค์กร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-2 มิถุนายน 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการวิจัยและการศึกษา 

สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

หัวหน้าสาขา 
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

อธิการบด ี

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย
และจัดการความรู้ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
และประกนัคุณภาพ 

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยฯ 

หัวหน้างานบรหิารและธุรการ 

(งานบริหารและธุรการ) 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 

(งานบริการการวิจยัและการศึกษา) 

ผู้อ านวยการ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนิสิต 
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โครงสร้างการบริหาร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ โครงสร้างการบริหารงานเดิม เพียงแตเ่ปลีย่นช่ือต าแหนง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าสาขา 
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

อธิการบด ี

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย
และจัดการความรู้ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผน 
และบริหาร 

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยฯ 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

(งานบริหารและธุรการ) 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 

(งานบริการการวิจัยและการศึกษา) 

ผู้อ านวยการ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
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การจัดบุคคลลงโครงสร้าง 

ข้อมูล 1 ตุลาคม 2563-1 มิถุนายน 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        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 สถาบันวจิัยฯ 

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  ศรีจินดารัตน์        20. น.ส.กรวิกา  กัปตพล     

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้    
(รศ.ดร.อังศินันท์  อินทรก าแหง)    

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนิสิต 

ผศ.ดร.นริสรา  พ่ึงโพธิ์สภ 
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ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 

การจัดบุคคลลงโครงสร้าง 

ข้อมูล 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 
 

 

 

        สายปฏิบัติการ 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ 
(นางสาวจฑุารัตน์  กิตติเขมากร) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและบริหาร 
(ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา) 

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.  นายธนาธิป  เจียงจันทร์ (เจ้าหน้าท่ีวิจัย) 
9.  นางวริน สว่าง (พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป) 
10. นายสุรศักดิ์  ไวยเนตร  (พนักงานขับรถยนต์) 

..................(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 
 

อธิการบด ี

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

 

คณะกรรมการประจ า สถาบันวจิัยฯ 

หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
(ผศ.ดร.ฐาศุกร์  จันประเสริฐ) 

 

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  ศรีจินดารัตน์        20. น.ส.กรวิกา  กัปตพล     

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้  
(ผศ.ดร.ศรัณย์  พิมพ์ทอง)    

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
(รศ.ดร.อังศินันท์  อินทรก าแหง) 

.. 
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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 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์  อินทรก าแหง 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
2560-2561 
2561-2564 

2564-ปัจจุบัน 
 

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

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 1 มิถุนายน 2564 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

 
 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จนิงี ่

รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร ์
และการประกันคณุภาพการศึกษา 

 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู ้

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 
หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

 

 
 

นางกรรณิการ์  ศรีเกต ุ
ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
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ผู้บริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

ตั้งแต่ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

รับต าแหน่ง 19 พฤษภาคม 2564 

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยิดา  สมบัติวัฒนา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและบรหิาร 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย์  พมิพ์ทอง 
ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู ้

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 
หัวหน้าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

 

 
 

ผศ.ดร.สดุารตัน์ ตันติวิวัทน ์
     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ 

 

 
นางสาวจุฑารตัน์  กิตติเขมากร 

รักษาการแทน ผู้อ านวยการส านักงาน 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์



                                         
                                             Behavioral Science Research Institute (BSRI)   

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

Annual Report 2021 

13 

บุคลากรสายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

รศ.ดร.ดุษฎี  อินทรประเสริฐ 
สิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน 2564 

 
 

 รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม 
ขยายเวลาราชการถึง 30 กันยายน 2564 

 
 

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 

 
 

น.ส.อุษา ศรีจินดารตัน์ 
นักวิจัย (ช านาญการ) 

เกษียณอาย ุ
วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 
 

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 ศรีเกตุ (นักวิชาการศึกษา)                     น.ส.จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)                                              
            ผู้อ านวยการส านักงาน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ                     รักษาการแทน ผู้อ านวยการส านักงาน ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยฯ 
                       (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563-1 มิถุนายน 2564)                                     (ตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป) 
 

 
 

 

 

 

 
 

น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย ์
นักวิชาการศึกษา 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป 

 
 

นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ  
นักวิชาการพัสดุ (ช านาญการ) 

 

 
 

น.ส.วาสนา วงษ์เพชร 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
ตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

 

 
 

นางสุพิมพ์ชนก กิจส าเรจ็ 
นักทรัพยากรบุคคล 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563-1 มิถุนายน 2564 

 

 
สิบเอก ณัฐชนน กาญจนวงศ ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

     (ลาออก 30 พ.ค. 2564) 

 
 

น.ส.สภุชาดา รตันะพิมล 
นักวิชาการเงินและบญัช ี

 

 
 

น.ส.แสงระวี ไทยแยม้ 
นักวิชาการเงินและบญัชี 
 

 
นายอัครพล เลิศจุฬาลักษณ ์

นักจัดการงานท่ัวไป 

 
นายธนาธิป  เจียงจันทร ์

เจ้าหน้าท่ีวิจัย 
 

 
นางวริน สว่าง 

พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 

 

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 เกษียณอายุวันที่ 30 กันยายน 2564 

 

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. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
18. นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์ วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
19. นางสาวกรวิกา กัปตพล ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)  
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พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
1. นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ 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 นักทรัพยากรบุคคล 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. (ภาพยนตร)์ 
11. นายธนาธิป เจียงจันทร์ เจ้าหน้าที่วิจัย วท.บ. (จิตวิทยา) 
 

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

 
 

ภาพประกอบ 1 กราฟแสดงจ านวนบุคลากรของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 



                                         
                                             Behavioral Science Research Institute (BSRI)   

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

Annual Report 2021 

17 

รายงานผลการใชจ้่าย จากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ใช้ไป  
(บาท) 

ใช้ไป  
(ร้อยละ) 

คงเหลือ 
 

งบด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัด ุ
- ค่าสาธารณูปโภค 

 
2,511,600.00 
466,479.00 

 
1,458,010.20 

73,040.55 

 
58.05 
15.66 

 
1,053,589.80 
393,438.08 

งบลงทุน 
- ค่าครุภณัฑ ์
- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

 
854,400.00 

- 

 
852,352.50 

 
99.76 

 
2,047.50 

งบเงินอุดหนุน 
- น าเสนอผลงานฯ 
- ส าหรับนสิิต 
- ส าหรับพัฒนาบุคลากร 
- สนับสนุนการด าเนินงาน มศว 
- เงินอุดหนุนวิจัย 

 
50,000.00 
790,000.00 
155,000.00 

0 
444,200.00 

 
0 

337,218.00 
5,000.00 

0 
260,000.00 

 
- 

42.69 
3.23 

- 
58.53 

 
50,000.00 
452,782.00 
150,000.00 

- 
184,200.00 

งบรายจ่ายอื่น โครงการตามยุทธศาสตร์ 2,332,000.00 216,700.00 9.29 2,115,300.00 

งบกลาง 442,000.00 0 0 442,000.00 

งบบุคลากร 210,000.00 149,032.00 70.97 60,697.74 

รวม 8,255,678.63 3,351,335.51 40.59  

 

ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจากโครงการวิจัย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

 

แหล่งเงินทุน 
งบประมาณ ปี 2562 งบประมาณ ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน/อุดหนุนรัฐบาล 1,141,000 7.81 - - - - 

งบประมาณเงินรายไดส้ถาบันวิจัยฯ 290,000 1.98 290,000 1.87 600,000 3.81 

งบประมาณเงินรายไดม้หาวิทยาลยั+บัณฑติ 245,000 1.68 300,000 1.94 600,000 3.81 

แหล่งทุนภายนอก 12,935,300 88.53 14,889,638 96.19 11,766,932 92.38 

รวม 14,611,300 100.00 15,479,638 100 12,966,932 100 

 

 

ภาพประกอบ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจากโครงการวิจัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
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ผลการด าเนินงาน 

ตามภารกิจของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
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งานวิจัย 

 
Behavioral Science Research Institute (BSRI) 

 
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY, THAILAND 

 
 

Strategy Issues: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นองค์กรชั้นน าทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดับอาเซยีน 
Mission: สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ด้านครอบครัว และการท างาน ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อหน่วยงาน
และประชาชนท่ัวไป พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติ และสากล  
Strategic Objectives:  

1. เป็นผู้น าการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรด์้านครอบครัว ชุมชน องค์กรในระดับอาเซยีน 

2. เป็นหน่วยวิจัยภายในท่ีเชื่อมโยงเครื่อข่ายวิจัยในระดับอาเซยีนและสากล 

3. เป็นศูนย์เชื่อมโยงการพัฒนาเครื่องมือและใช้เครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ระหว่างประเทศ  

4. เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมและพี่เลี้ยงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง 

 
(2 มิถุนายน 2564) 

Strategy Issues: สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจติวิทยาทีท่ันสมยัเป็นทีย่อมรับทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ 
Strategic Objectives: 

1. สร้างผลงานวิจัย (1.1 การส่งเสริมการแสวงหาทุนวิจยัและการน าผลการวิจัยไปใชป้ระโยชน์ และ 1.2 การ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ) 

2. สร้างเครือข่ายการท าวิจัยพหุศาสตร์ 
3. สร้างระบบฐานข้อมูลความรู้ดา้นพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยาและวิธีวิทยาการวิจัย 
4. บูรณาการงานวิจัยกบัการเรียนการสอน 

 

http://bsri.swu.ac.th/index.html
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โครงการวิจัย 
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย เงินรายได้ จ านวน 424,200 บาท ซึ่งคณาจารย์ และ
บุคลากรได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน ภายใน-ภายนอก ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563-31 กรกฎาคม 
2564) ถึง ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จ านวนทั้งสิ้น 19 โครงการ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 15,866,932 บาท 
- โครงการที่ได้รับการสนบัสนุนจากเงินภายในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงนิ 600,000 บาท 
(งบประมาณจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยและพฒันาการวิจัย ส่วนสะสมของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จ านวน 
200,000 บาท) 
- โครงการที่ได้รับการสนบัสนุนจากเงินเงินรายได้ มศว จ านวน 2 โครงการ จ านวนเงิน 200,00 บาท 
- โครงการที่ได้รับการสนบัสนุนจากเงินเงินรายได้ บัณฑิต จ านวน 3 โครงการ จ านวนเงนิ 400,00 บาท 
- โครงการที่ได้รับการสนบัสนุนจากเงินภายนอกหน่วยงาน จ านวน 11 โครงการ จ านวนเงิน 14,666,932 บาท 
ตาราง 1 แสดงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รบัทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

   

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

1 การประเมินสมรรถนะครูต้นแบบในการส่งเสริมทักษะทาง
สมอง (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ระยะที่ 2  

รศ.ดร.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ 

 1,136,232 
ป.ป.ส. 

พ.ค. 2563- 
- ธ.ค. 2563 

2 พัฒนาระบบช่วยเหลือปฐมภมูิด้านสุขภาพจิต เพื่อลด
ปัญหาความวติกกังวลความเครียด และซึมเศร้าของ
นักศึกษามหาวิทยาลยั 4 ภูมิภาคของประเทศไทย 

รศ.ดร.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ 

 1,010,000 
วช. 

ส.ค. 2563- 
ก.ค. 2564 

3 โครงการส ารวจการรับรู้การเรียนรูแ้ละพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดของกลุม่วัยรุน่เสี่ยงสูง 

รศ.ดร.ดุษฎี อินทร
ประเสริฐ 

 970,700 
ป.ป.ส. 

มิ.ย. 2563- 
ธ.ค. 2563 

4 โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐ 

 500,000 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ 

ป๋วย อึ้งภากรณ ์

1 ก.ย. 2563- 
28 ก.พ. 2564 

5 การพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเพื่อลดปัญหา
โรคในช่องปากในเด็กและครอบครัว: การวิจัยปฏิบัติการชุมชน 

รศ.ดร.อังศินันท์ 
อินทรก าแหง 

 750,000 
วช. 

30 ก.ย. 2563- 
30 มี.ค. 2564 

6 รูปแบบการพัฒนาตนเพื่อเสริมสรา้งให้เยาวชนมีการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รศ.ดร.อรพินทร์   
ชูชม 

 460,000 
วช. 

 ก.ย. 2563- 
ก.ค. 2564 

7 Swedish International Development Cooperation 
Agency (Sida), and Economy and Environment 
Partnership for Southeast Asia (EEPSEA) ช่ือทุน 
Environmental Economics Partnership for Greener, 
Cleaner and Inclusive Development in Southeast 
Asia เรื่อง Eco-Innovation from Indigenous 
Knowledge for Creative Economy in Mekong River 
Basin (Pilot Project in Vietnam) 

ผศ.ดร.สดุารตัน ์
ตันติวิวัทน์ 

 500,000 
ต่างประเทศ 

2020-2021 
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ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน จ านวนเงินสนับสนนุ (บาท) ระยะเวลา 
ภายใน ภายนอก 

8 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์เพื่อการ
ป้องกันระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิด้านวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมเพื่อลดปัญหาและลดผลกระทบจากการ้องไม่
พร้อมในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง  

รศ.ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐ 

 3,000,000 
วช. 

30 ก.ย. 2563- 
30 ส.ค.2564 

9 การวิจัยและพัฒนาระบบการคดักรองและนวัตกรรมการ
ปรับความคดิและเปลีย่นพฤติกรรมการเป็นหนี้ของ
ข้าราชการคร ู

ผศ.ดร.นรสิรา  
พึ่งโพธิ์สภ 

 2,950,000 
สกสว. 

1 ธ.ค. 2563- 
30 พ.ย. 
2564 

10 โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินและศึกษาสถานการณ์
ความรอบรูด้้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมู
ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของผู้ประกอบการ
ฟาร์มหมู ปีงบประมาณ 2564 

รศ.ดร.อังศินันท์ 
อินทรก าแหง 

 490,000 
กรมอนามัย 

เม.ษ.-ก.ย. 
2564 

 

11 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่เสริมสรา้งความสุขใน
การท างานของ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (มศว) 

ผศ.ดร.นันท์ชัตสณัห์ 
สกุลพงศ์  

100,000  
มศว 

 มิ.ย.2564-
พ.ค.2565 

12 Best Practices for Supporting Mental Health and 
Wellbeing of University Graduates: Exploring Pathways 
to Develop Resilient and Agile Workforce for the   
Post Pandemic Recovery. 

Asst. Prof.Dr. Kanu 
Priya Mohan 

100,000  
มศว 

 มิ.ย.2564-
พ.ค.2565 

13 การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือประเมินความรูด้้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพตามหลักพอเพียงด้วยตนเองทางดิจิทัลและ
การใช้หลักสตูรส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงวัยท างาน 

รศ.ดร.อังศินันท์ 
อินทรก าแหง 

 2,900,000 
วช. 

มิ.ย.2564-
พ.ค.2565 

14 ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
กลุ่มวัยท างาน: วิเคราะห์เมต้าและโมเดลเชิงสาเหตุ  

รศ.ดร.อังศินันท์ 
อินทรก าแหง 

200,000 
สถาบัน 

 มิ.ย.2564-
พ.ค.2565 

15 ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในงาน 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมการ
ท างานเชิงนวัตกรรมโดยผ่านความเป็นเจ้าของในทางจติใจ
ของพนักงานบริษัทเทคโนโลยี่สารสนเทศในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

ผศ.ดร.ยุทธนา 
ไชยจูกุล 

200,000 
สถาบัน 

 มิ.ย.2564-
พ.ค.2565 

16 ความสามารถในการได้รับการจ้างงานและแนวทางในการ
พัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระคนไทยในระบบเศรษฐกิจที่อยู่
บนพื้นฐานการจ้างงานระยะสั้น 

อ.ดร.ก่อเกียรติ์   
มหาวีรชาติกุล 

200,000 
สถาบัน 

เงินสะสม 

 มิ.ย.2564-
พ.ค.2565 

17 การพัฒนาระบบ Matching Online การเข้าศึกษาต่อ
ระดับบณัฑติศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 

ผศ.ดร.กาญจนา  
ภัทราวิวัฒน์ 

140,000 
บัณฑิต มศว 

 มิ.ย.2564-
พ.ค.2565 
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ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน จ านวนเงินสนับสนนุ (บาท) ระยะเวลา 
ภายใน ภายนอก 

18 การศึกษาการปรับตัวและกระบวนการเพื่อการฟื้นคืนสภาพ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิท-19: กรณีศึกษาชุมชนท่องเที่ยวตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผศ.ดร.ปิยดา  
สมบัติวัฒนา 

140,000 
บัณฑิต 
มศว 

 มิ.ย.2564-
พ.ค.2565 

19 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการปรับตัวทาง
สุขภาวะของผู้บกพร่องทางการไดย้ินในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิท-19 

ผศ.ดร.พิชญาณี  
พูนพล 

120,000
บัณฑิต 
มศว 

 มิ.ย.2564- 
พ.ค.2565 

รวมท้ังสิ้น 1,200,000 14,666,932  
 

ในปีงบประมาณ 2564 มีจ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกจ านวน  20 เรื่อง 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีคณาจารย์ ทั้งสิ้น 18 คน ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและร่วมท าวิจัย จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  

 แหล่งทุน จ ำนวนโครงกำร (เรื่อง) งบประมำณ (บำท) สัดส่วน (%) 
แหล่งทุนภายนอก 11 14,666,932 92.44 
เงินรายได้ มศว 2 200,000.00 1.26 

เงินรายได้ สถาบันวิจัย 3 600,000.00 3.78 
เงินรายได ้บัณฑิต 3 400,000.00 2.52 

รวมทั้งสิ้น 19 15,866,932 100.00 
 

 
ภาพประกอบ 6 กราฟแสดงจ านวนงานวิจัยและงบประมาณท่ีได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ภาพประกอบ 7 กราฟแสดงผลงานวิจัยและงบประมาณที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 

 

งานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2564 
ตาราง 2 แสดงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 6 เร่ือง 

ล าดับ ผลงาน เจ้าของผลงาน แหล่งทุน 
1 ที่ปรึกษาโครงการวจิัย เรื่อง เครื่องมือวัดสมรรถนะภาวะผู้น าระดับโลก 

(Global Leadership Competencies) 
รศ.ดร.ดุษฎี  

อินทรประเสริฐ 
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จ ากัด 

2 โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐ 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ้ึงภากรณ์ 
ม ธรรมศาสตร์ ศูนย์รักสิต 

3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวยุคเจเนอเรชั่นแอลฟาใน
บริบทสังคมไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิจัยอนาคต 

ผศ.ดร.กาญจนา 
 ภัทราวิวัฒน์ 

ทุนสนับสนุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
2563 

4 การพัฒนาเครื่องมือประเมินและศกึษาสถานการณ ์
ความรอบรูด้้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุขด้วยการมีสว่นร่วมของชุมชน 

รศ.ดร.อังศินันท์ 
อินทรก าแหง 

 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

5 การพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเพื่อลดปัญหาโรคในช่อง
ปาก ในเด็กและครอบครัว: การวจิัยปฏิบัติการชุมชน 
 
 

รศ.ดร.อังศินันท์ 
อินทรก าแหง 

รศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน ์
เกศวยุธ  

ดร.ปริญวิทย์ นุราช  

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

6 รูปแบบการพัฒนาตนเพื่อเสริมสรา้งให้เยาวชนมีการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รศ.ดร.อรพินทร์  
ชูชม 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
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บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติและระดับชาติ ปีงบประมาณ 2564 
ในปีงบประมาณ 2564 มีผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ านวน 9 เร่ือง และนานาชาติ จ านวน 9 บทความ 

รวมทั้งสิ้น 18 เร่ือง รายละเอียดดังต่อไป 
ตาราง 4 แสดงรายละเอียดบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานระดบันานาชาติและระดับชาติ ปีงบประมาณ 2564  
 

ล าดับ ผลงาน แหล่งตีพิมพ์ เจ้าของผลงาน 
ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

1 An integrative counselling program to 
promote active ageing for older people in 
Thai nursing home: an intervention mixed 
method design 

วารสาร “BMC Psychology”  ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี 1 หน้าท่ี 14  

 เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2564 Q1 

Juthavantana, J.,  
Sakunpong, N., Prasertsin, U., 

Charupheng, M., Lau, S.H. 

2 Psychometric Properties of the Thai Version 
Psychological Well-Being Scale and the 
Factors Related to among Thai Patients 
with Major Depressive Disorder 

Depression Research and 
Treatment Volume 2021 
|Article ID 2592548 Q1 

https://doi.org/10.1155/2021/2592
548 

Nanchatsan Sakunpong 
and Kwanjai Ritkumrop 

3 Patterns and Prevention of Violence among 
Female Secondary School Students in 
Thailand.  

Vol. 16 No. 1 (2021): The Journal of 
Behavioral Science (2021) 

Penprapa Kunbuddee, Sunee 
Kanyajit, Thasuk Junprasert, 

Apasiri Suwannanon, Patchara 
Sinloyma   

4 Development and Validation of the 
Sufficiency Living Wage Scale for Workers in 
Thailand 

Vol. 39 No. 1 (2021): Thailand and 

the World Economy 

มกราคม-เมษายน 2564 

Associate Professor Dr. Dusadee 
Yoelao Intraprasert 

Assistant Professor Dr.Piyada 
Sombatwattana 

Assistant Professor Dr.Kanu 
Priya Mohan 

5 บทความเรื่อง วิธีการเขียนจริยธรรมการวิจัยอย่างมี
ความหมาย ให้เครือข่ายอาจารย์และนักวิจัยในลุ่ม
แม่น้ าโขงใน 6  ประเทศ ไทย พม่า ลาว เขมร 
เวียดนาม จีน ใน Sustainable Mekong Research 
Network website ของ Stockholm Environment 
Institute.  

https://www.sumernet.org/blog/how-
to-write-a-meaningful-research-ethics-

application-a-guide-for-sumernet-
researchers  

 Juthavantana, J.,  
 

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

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

SCOPUS 

Pilaiporn Sukcharoen 
Nanchatsan Sakunpong 

Kantita Sripa 

https://doi.org/10.1155/2021/2592548
https://doi.org/10.1155/2021/2592548
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ล าดับ ผลงาน แหล่งตีพิมพ์ เจ้าของผลงาน 
7 The effectiveness of an integrated 

counseling program on emotional 
regulation among undergraduate students 
with depression 

Journal of Health Research, (36) 
(2021) SCOPUS 

Kwanjai Ritkumrop Amaraporn 
Surakarn Chatchai Ekpanyaskul  

8 An integrative counselling program to 
promote active ageing for older people in 
Thai nursing homes: an intervention mixed 
methods design 

BMC Psychol ACTIONS Search in 
PubMed 

2021 Jan 26;9(1):14. 
SCOPUS 

Nanchatsan Sakunpong, Ujsara 
Prasertsin, Monthira 

Charupheng & Sheibon 
Hassakama Lau 

9 Social Intelligence Counseling Intervention 
to Reduce Bullying Behaviors among Lower 
Secondary School Students 

journal of preventive medicine 
and public health 

(รอยืนยันอย่างเป็นทางการ) 

SAMITH JUEAGINDA  
Chatchai Ekpanyaskul 

ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

1 การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัว
ตามบริบทสังคมไทย 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 27 

ฉบับท่ี 1 มกราคม 2564  

ผศ.ดร.ประทีป จินง่ี  

และคณะผู้วิจัย 
2 ความรักใครผู่กพันของมารดาวยัรุน่ต่อบุตร: มมุมอง

ทางพฤติกรรมศาสตร์ (The Attachment of 
Adolescent Mothers to their Children: 
Behavioral Science Perspective) 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 27  
ฉบับท่ี 1 มกราคม 2564 

(ยศวดี อยู่สุข) 
 ผศ.ดร.อมราพร สุรการ  

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ  

3 ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
จัดการความเครียดของทหารเรือกองทัพเรือ 
(Psychosocial Factors Related to Stress 
Management Behaviorof Royal Thai Navy Officers) 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 27  
ฉบับท่ี 1 มกราคม 2564 

(วาดฝัน ม่วงอ่ า)  
ผศ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์  

4 วยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ: กรณีศึกษาสมาชิก
วัยหนุ่มสาวในครอบครัวไทย (Ageism towards 
Older Parents: A Case Study of Young 
Adults in Thai Family) 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2564 

(หนึ่งฝัน พุทธธรรมวงศ์)  
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และ 
 ผศ.ดร. กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 

5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีมีความเสีย่งต่อ
โรคหัวใจขาดเลือด (A confirmatory factors 
analysis of health promotion behavior 
among elderly at risks with ischemic heart 
disease) 

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปีท่ี 
31 ฉบับท่ี 2กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

(นวรัตน์  สุทธิพงศ์) 

รศ.ดร.อังศินันท์  อินทรก าแหง 

ผศ.ดร.นรสิรา  พึ่งโพธิ์สภ 

6 ความเข้มแข็งทางใจของญาติผูดู้แล: สิ่งส าคัญในการ
ดูแลผูสู้งอายุโรคเบาหวาน 
 
 

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวทิยาเชิง
พุทธ ปีท่ี 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2564) 

(ดลฤดี ทับทิม) 
รศ.ดร.อังศินนท์ อินทรก าแหง  

และ รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม  
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ล าดับ ผลงาน แหล่งตีพิมพ์ เจ้าของผลงาน 
7 สภาพปัญหา สาเหตุ ของความเขม้แข็งทางใจ และ

วิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและพฤติกรรม
การให้การดูแลผูสู้งอายุโรคเบาหวานของผู้ให้การ
ดูแลในครอบครัว 

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวทิยาเชิง
พุทธ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 10 (ตุลาคม 2563) 

หน้า 463-482 

(ดลฤดี ทับทิม)  
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง และ  

รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม  

8 การศึกษาสถานการณ์และปจัจัยทีเ่กี่ยวข้องกบั
พฤติกรรมการดูแลสขุภาพของผูป่้วยโรคหลอดเลือด
สมอง สถาบนัประสาทวิทยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย 
The 14th Srinakharinwirot University 

Research Conference 
หน้า 677-689 

(ปวีณา กญั ญะพลิา) 
ผศ.ดร.ศรณัย์ พิมพ์ทอง 

และรศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง  
 

9 การสงัเคราะห์งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัโปรแกรม 
การพฒันาทุนทางจิตวิทยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย 
The 14th Srinakharinwirot University 

Research Conference 
หน้า 364-373 

นฤมล พระใหญ ่
อ.ดร.สิทธิพร ครามานนท์ และ 

นริศรา ศริิพันธศักดิ์  
 

 
 

 
ภาพประกอบ 8 กราฟแสดงผลงานที่เผยแพร่ตีพิมพ์ เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2561-2564 
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ระดบัชาต,ิ จ านวน 42 เร  อ่ง

ระดบัชาต,ิ จ านวน 9 เร  อ่ง

ระดบัชาต,ิ จ านวน 24 เร  อ่ง

ระดบัชาต,ิ จ านวน 6 เร  ่อง

ระดบัชาต,ิ จ านวน 9 เร  อ่ง

ระดบัชาต,ิ จ านวน 4 เร  อ่ง

ระดบัชาต,ิ จ านวน   เร  ่อง

ระดบัชาต,ิ จ านวน 1 เร  ่อง

ระดบันานาชาต,ิ 0

ระดบันานาชาต,ิ จ านวน 2 เร  อ่ง 

ระดบันานาชาต,ิ 0

ระดบันานาชาต,ิ จ านวน 6 เร  อ่ง 

ระดบันานาชาต,ิ 3

ระดบันานาชาต,ิ จ านวน 5 เร  อ่ง

ระดบันานาชาต,ิ จ านวน 4 เร  อ่ง

ระดบันานาชาต,ิ จ านวน 4 เร  อ่ง

รวมผลงาน, จ านวน 42 เร  อ่ง 

รวมผลงาน, จ านวน 11 เร  อ่ง

รวมผลงาน, จ านวน24 เร  อ่ง

รวมผลงาน, จ านวน 12 เร  อ่ง

รวมผลงาน, จ านวน 12 เร  อ่ง

รวมผลงานผลงานทัง้สิน้ จ านวน 9 เร  อ่ง

รวมผลงาน, จ านวน 12 เร  อ่ง

รวมผลงาน, จ านวน 5 เร  อ่ง

จ านวนผลงานที่เผยแพร่ตีพิมพ์ (เร ่อง) ปี 2561 2564

รวมผลงาน

ระดบันานาชาติ

ระดบัชาติ
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กิจกรรมการวิจัย 
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ขอแสดงความยินดีกับ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย จาก Swedish International 
Development Cooperation Agency (Sida), ร่วมกับ 

Economy Environment Partnership for Southeast Asia 
(EEPSEA)  

งานวิจัย เรื่อง "Eco-Innovation from Indigenous Knowledge 
for Creative Economy in Mekong River Basin (Pilot Project 
in Vietnam)" 2020-2021 หน่วยงานร่วมวิจัย National University 
of Laos, Hue University 

 
 

 
 

 

[คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยระดับนานาชาติ] 

ได้รับทุนสนับสนุนจาก  Salzburg Global Seminar ร่วมกับ the 
Nippon Foundation 

งานวิจัยเรื่อง " Equipping Youth Leaders in the Greater 
Mekong Region to Transform Eco-Anxiety into Eco-
Community” 2021-2022 

ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล Face of Leadership 2021 
Participatory Environmental Education for Indigenous Youths 
 in Thailand, Myanmar, and Laos PDR.  
เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2564  
โดย Salzburg Global Seminar Nippon Foundation US 
Department of State 
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วช. ประกาศ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และ มศว ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ                     รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
ได้รับทนุสนบัสนุนการวิจัย "ทุนอัจฉริยะภาพนักวิจัยรุ่นกลาง" 

จากส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  
ประจ าปี 2564  

ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน ์
ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 จาก ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

อาจารย์พี่เลี้ยงโดย รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
งานวิจัย เรื่อง "การจัดการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์" 

 

[คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยระดับชาติ] 

[คณาจารย์ได้รับรางวัล ระดับชาติ] 
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โครงการพัฒนานักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์สู่ระดับสากล 
ระยะเวลา (1 ตุลาคม 2564  30 กันยายน 2564) 

 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ ่อเป็นองค์กร
ชั้นน าทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดับอาเซียน ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
 เป้าประสงค์ การพัฒนานักวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ด้านครอบครัว ชุมชน 
องค์กร และการท างาน ในระดับอาเซียน ประกอบด้วย 
 ตัวชี้วัด จ านวนผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ด้านครอบครัว ชุมชน องค์กรและการท างาน ในระดับอาเซียน
หรือระดับสากล อย่างน้อย 3 เรื่อง/ปี 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบรรณาธิการไทยในวารสารทางสังคมศาสตร์ฐาน SCOPUS  25 มีนาคม – 12 
พฤษภาคม 2564   

10,000 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบตักิารเรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Ethical 
Principle to Research Involving Human Subject) 

29 กรกฎาคม 2564 30,000 
(7,950) 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร ในหัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดีในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ

2 กรกฎาคม 2564 20,000 
(5,553) 

รวมใช้งบประมาณ 13,503 

  

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบรรณาธิการไทยในวารสารทางสังคมศาสตร์ฐาน SCOPUS 

ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. 
 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบรรณาธิการไทยในวารสารทางสังคมศาสตร์ฐาน SCOPUS มีผู้สนใจและเข้า
ร่วมฟังบรรยายจ านวนทั้งสิ้น 21 คน 
 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง  
เป็นวิทยากรในการอบรม วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน ์
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กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเร ่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”  
(Ethical Principle to Research Involving Human Subject) วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

ผ่านระบบออนไลน์ meet.google.com/qve-hvrd-naj    

 

 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  69 คน 

วิทยากรโดย 
1. แพทย์หญิงสุรีพร  ภัทรสุวรรณ 
 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ มศว 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงณปภา  เอ่ียมจิรกุล 
 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวจิัยที่ท าในมนุษย์ มศว 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์  วัฒนานนท์สกุล  

 คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ มศว 
4. นายปิยชาติ  บุญเพ็ญ  
 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ มศว 
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กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ในหัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดีในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  

จัดกิจกรรมวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  โดย ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 

จ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน มีแนวปฏิบัติในการตีพิมพ์และคูม่ือ 

https://sites.google.com/g.swu.ac.th/bsrikm/home 

https://sites.google.com/g.swu.ac.th/bsrikm/home


                                         
                                             Behavioral Science Research Institute (BSRI)   

                                                                                             ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 

Annual Report 2021 

34 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ร่วมกับ สสส. 
โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง หัวหน้าโครงการ 
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเวทีเสวนาเปิดตัว 
“Web based intervention to promote mental well being “  
"นวัตกรรมเครื่องมือออนไลน์ส าหรับการประเมินและสร้างเสริม
สุขภาพใจ" วันจนัทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

 

[มุมความรู้ BSRI] 
     เส้นทางชีวิตสู่การใช้ยาเสพติด:เสียงจากผู้มีความหลากหลายทางเพศ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาเส้นทางชีวิต (Life narrative) ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Gender and sexuality 
diversities) ในช่วงก่อนตัดสินใจใช้ยาเสพติดรวมทั้งจุดหักเหของชีวิตที่ส าคัญ (Life turning points) 
ในการที่จะเลือกใช้ยาเสพติด ผ่านวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพแบบใช้เรื่องเล่า (Narrative research) 
โดยงานวิจัยนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 10 คน ซ่ึงระบุอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศครอบคลุม
ทั้งกลุ่มเควียร์ ผู้หญิงข้ามเพศ หญิงรักหญิง ชายรักชาย ผู้ที่รักทั้งสองเพศ เป็นต้น ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลวิจัยที่ส าคัญพบว่า เง่ือนไขสู่การใช้ยาเสพติดของผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นเกิดจากการถูก
กดขี่ แบ่งแยกทางสังคมจากอัตลักษณ์/รสนิยมทางเพศที่แตกต่าง การเกลียดกลัวตนเองที่มีความ
หลากหลายทางเพศ รวมทั้งการมีความเปราะบางทางอารมณ์จากความรักที่ไม่สมหวังซ่ึงเกิดจากการถกู
ตีตราทางสังคม ผลการวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะต่อนักจิตวิทยาหรือวิชาชีพที่ให้การช่วยเหลือผู้มี ความ
หลากหลายทางเพศที่ใช้ยาเสพติดว่านอกจากจะใช้กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ลดหรือเลิกใช้ยาเสพติดรวมทั้งเยียวยาบาดแผลทางใจ ควรมีการท างานในระดับสังคมเพื่อผลักดันหรือ
สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศร่วมด้วยเพราะการกดขี่ แบ่งแยก ตีตราทางสังคม เป็นเง่ือนไข
ส าคัญหนึ่งต่อการเข้าสู่เส้นทางของผู้ใช้ยาเสพติดในผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
 (Scopus index journal) 
https://www.emerald.com/.../10.../JHR-08-2018-041/full/html 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ 
เอกสารอ้างอิง Nanchatsan Sakunpong. (2018). Life 
narrative to substance use: voices from LGBTQ 
people. Journal of Health Research. 32(5), 387-394. 
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วิชาการ 
การเรียนการสอน 

 
Strategy Issues: สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน 
Mission: ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเข้มข้น 
Strategic Objectives: 

1. เพื่อสร้างระบบและกลไกในการจดัการเรียนการสอนทางพฤติกรรมศาสตร์ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
2. เพื่อยกระดับการเรียนรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มุ่งสูร่ะดับสากล 
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิผูเ้รียนใหม้คีวามเป็นเลิศด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ในระดับสากล 

(2 มิถุนายน 2564) 
Strategy Issues: ผลิตบัณฑิตและพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นสากล 
Strategic Objectives: 

1. การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA 
2. การจัดการเรียนการสอนในแบบ New Normal 
3. ความเป็นวชิาการนานาชาติ 
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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 เข้าดว้ยวุฒิปริญญาโท) 
- ปร.ด. มีวิชาเรยีน (แบบ 2.1 เข้าด้วยวุฒิปริญญาโท) 
- วท.ม./ปร.ด. มีวิชาเรียน (แบบ 2.2 (โท ควบ เอก) เข้าด้วยวุฒิปริญญาตรี) 

3. หลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ (ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์) 
 

หลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐาน 
1. ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ระดับ Advance รูปแบบ International  

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

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์
3. ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ระดับ Intermediate รูปแบบ Group 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต ์

จ านวนนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2564 
หลักสูตร ปีการศึกษา 64 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ปร.ด.)  
นิสิตแบบเน้นวิชาเรียน 6 

เน้นวิจัย 9 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาจติวิทยาประยุกต์ (ปร.ด.) 16 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  (วท.ม.) 5 

รวม 36 

 

ภาพประกอบ 8 แสดงจ านวนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2564 
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จ านวนนิสิตที่จบการศึกษาตามแผน 3 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา 2562 – 2564  (ตามข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย) 
 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
แผนการรับรับ จบตามข้อบังคับ

บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการรับ จบตามข้อบังคับ

บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการรับ จบตามข้อบังคับ

บัณฑิตวิทยาลัย 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์(ปร.ด.) 
ปร.ด. เน้นวิจยั 15 5 15 6 12 0 

ปร.ด. เน้นวิชาเรียน 10 1 - 6 5 0 
ปร.ด. โทควบเอก 
สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์

- 1 - 3 - 0 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต ์(ปร.ด.) 
ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต ์ 15 21 15 5 5 0 
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วท.ม.) 

วท.ม. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต ์

10 9 10 1 15 0 

 
จ านวนนิสิตปัจจุบันภาพรวมทั้ง 3 หลักสูตร 

หลักสูตร ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา
2561 

ปีการศกึษา
2560 

ปีการศึกษา 
2559 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์      
เน้นวิจัย 9 8 3 3 10 

นิสิตแบบเน้นวิชาเรียน 0 2 0 7 4 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาจติวิทยาประยุกต ์ 15 18 23 0 0 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์ 5 8 9 7 

7 

รวม 29 34 35 17 21 

รวมท้ังหมด 136 
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ภาพประกอบ 9 เปรียบเทียบจ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557-2562 
 

 
ภาพประกอบ 10 จ านวนนิสิตปัจจุบันภาพรวมทั้ง 3 หลักสูตร 
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หลักสูตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์

1. วาดฝัน  ม่วงอ่ า   2. ภาณุพงศ์ แก้วด้วง  3. วชิรวิชญ์ แสงโรจน์กิตตคิุณ 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ปร.ด./วท.ด.) 
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์

1. ยศวดี อยู่สุข  2. หนึ่งฝัน พุทธธรรมวงศ์  3. นวรัตน์  สุทธิพงศ์ 
4. ดลฤดี ทับทิม  5. สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์  6. ยุวดี จันทะศิร ิ
 

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

1. พิไลพร  สุขเจรญิ   2. ขวัญใจ ฤทธ์ิค ารพ  3. จันทนา จุฑาวรรธนะ 
4.  สมิทธิ์  เจือจินดา  5. กันยารัตน ์ เมืองแก้ว  6. กรรณิการ์ พันทอง 
7. กวีศุภณิฐ  วิกรมวยากรม ์ 8. กังวาน พงศาสนองกุล  9. ผกาวรรณ นันทะเสน 
10. สิริวรรณ วงศ์พงศ์เกษม  11. มนตรี หลินภ ู   12. วัลลภา วาสนาสมปอง 
13. กัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน 14. ฐิติญารัตน์ มไีมตรีจติต ์  15. พจนา เปลี่ยนเกิด 

 

บทความวิจัยที่บัณฑิตตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ล าดับ ชื่อบัณฑิต ผลงาน แหล่งตีพิมพ ์
หลักสูตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
1. วาดฝัน ม่วงอ่ า 

ผศ.ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ 

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการ
ความเครยีดของทหารเรือกองทัพเรือ  

วารสารพฤติกรรมศาสตร์  

ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 1  

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 

2. ภาณุพงศ์ แก้วด้วง 
ผศ.ดร.ศรณัย์ พิมพ์ทอง  
ผศ.ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกลุ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรม
บริโภคสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ด้วยปัญญาของ
เยาวชนในกรุงเทพมหานคร 
 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร ์
ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 2  

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

3. วชิรวิชญ์ แสงโรจน์กิตติคณุ 

รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม 

ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจยัสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับสมดลุชีวิต การท างาน และการเรียนของ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์  

ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 2  

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

 

 

รายชื่อบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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ล าดับ ชื่อบัณฑิต ผลงาน แหล่งตีพิมพ ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด./วท.ด.) สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  
1. ยศวดี อยู่สุข 

ผศ.ดร.อมราพร สรุการ  
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 

ความรักใครผู่กพันของมารดาวยัรุน่ต่อบุตร: มมุมองทาง
พฤติกรรมศาสตร์  

วารสารพฤติกรรมศาสตร์  
ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 1  

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
2. หนึ่งฝัน พุทธธรรมวงศ ์

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ  

ผศ.ดร. กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ 

วยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ: กรณีศึกษาสมาชิกวัยหนุ่ม
สาวในครอบครัวไทย 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1  

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 

3. นวรัตน์  สุทธิพงศ์ 

รศ.ดร.อังศินันท์  อินทรก าแหง 

ผศ.ดร.นรสิรา  พึ่งโพธิ์สภ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุท่ีมคีวามเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด  

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวง
อก ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 2  

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 

4. ดลฤดี ทับทิม 

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง  

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม 

ความเข้มแข็งทางใจของญาติผูดู้แล: สิ่งส าคัญในการ
ดูแลผูสู้งอายุโรคเบาหวาน 

วารสารสังคมศาสตร์และ 
มานุษยวิทยา เชิงพุทธ ปีท่ี 6  

ฉบับท่ี 1 มกราคม 2564 
สภาพปัญหา สาเหตุ ของความเขม้แข็งทางใจ และ
วิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและพฤติกรรมการ
ให้การดูแลผูสู้งอายุโรคเบาหวานของผู้ให้การดูแลใน
ครอบครัว 

วารสารสังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีท่ี 5  

ฉบับท่ี 10 ตุลาคม 2563 หน้า 
463-482 

5. สรภคัสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์ ACADEMIC PROCRASTINATION BEHAVIOR 
AMONG COLLEGE UNDERGRADUATES: 
STRUCTURAL EQUATION MODELING (SEM) 
 

Kasetsart Journal of 
Social Sciences 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด./วท.ด.) สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  
6. ยุวดี จันทะศิร ิ

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
Causal Model of Talent Utilization, 
Engagement and Performance among 
Employees Working in the Seafood 
Processing Industry 
 

The Journal of Behavioral 
Science January 2021, Vol. 16, 
Issue 3, 109-122 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด./วท.ด.) สาขาจิตวิทยาประยุกต ์
1 Pilaiporn Sukcharoen 

Nanchatsan Sakunpong 
Kantita Sripa 

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

The Journal of Behavioral 
Science January 2020,  
Vol. 15, Issue 3, 19-33 

2 Kwanjai Ritkumrop 
Amaraporn Surakarn 
Chatchai Ekpanyaskul 

The effectiveness of an integrated counseling 
program on emotional regulation among 
undergraduate students with depression 
 
 

Journal of Health Research, 
(36) (2021)  
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ล าดับ ชื่อบัณฑิต ผลงาน แหล่งตีพิมพ ์
3 Jantana Juthavantana 

Nanchatsan Sakunpong, 
Ujsara Prasertsin, Monthira 
Charupheng & Sheibon 
Hassakama Lau 

An integrative counselling program to promote 
active ageing for older people in Thai nursing 
homes: an intervention mixed methods design 

BMC Psychol ACTIONS Search 
 in PubMed 2021  

Jan 26;9(1):14. 
 

4. สมิทธิ์ เจือจินดา 
รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 

Social Intelligence Counseling Intervention to 
Reduce Bullying Behaviors among Lower 
Secondary School Students 

journal of preventive 
medicine and public health 

 
5. จันทนา จุฑาวรรธนะ 

ผศ.ดร.นันท์ชัตสณัห์ สกลุพงศ ์
ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน   
รศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบวัดพฤฒิพลัง
ผู้สูงอายไุทยในสถานสงเคราะห์คนชรา 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (40)3  
เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 

6. กันยารัตน ์ เมืองแก้ว 
ผศ.ดร.นันท์ชัตสณัห์ สกลุพงศ ์
ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ลังกา 

การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะทางจิตมิติของแบบวัด
สมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพื่อ
สร้าง ความเป็นธรรมทางสังคมของนักศึกษาจิตวิทยา 

มนุษยศาสตรส์าร (21)2 
พฤษภาคม–สิงหาคม 2563  

หน้าท่ี 139-154 

7. กรรณิการ์ พันทอง  
ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 
ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
รศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง 

การศึกษาองค์ประกอบของความยืดหยุ่นทางจิตใจและ
กลวิธีการจัดการขอบวัยรุ่นที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร ์

วารสารหาดใหญ่วิชาการ 
(19)1 (ม.ค. - มิ.ย. 64) 

8. กวีศุภณิฐ  วิกรมวยากรม์  
ผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ 
ผศ.ดร.นรสิรา พ่ึงโพธิ์สภ 

การพัฒนาประสิทธิผลโปรแกรมพฒันาผลการ
ปฏิบัติงานส าหรับครูผูส้อนระดับอาชีวศึกษา 

วารสารสังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ (6)8 

สิงหาคม 2564 

9. กังวาน พงศาสนองกุล 
ผศ.ดร.ศรณัย์ พิมพ์ทอง 
 

ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสรา้งภาวะผู้น าท่ีเป็นเลศิ
ของผู้จัดการโครงการก่อสร้างในธรุกิจที่ปรึกษาด้าน
วิศวกรรมในกรุงเทพมหานคร 

วารสารเทคโนโลยสีุรนารี (15)2 
ก.ค.-ธ.ค. 2564 

10. ผกาวรรณ นันทะเสน 
ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ 
และผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 

คุณลักษณะของผู้ใช้อินเทอร์เนต็อย่างสร้างสรรค์ใน 
วัยรุ่นไทยและประสิทธิผลของการให้การปรึกษากลุม่
แบบบูรณการ 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (14)3 หน้า 91-105 

11. สิริวรรณ วงศ์พงศ์เกษม  
รศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 
ศ. เกียรตคิุณ ดร.สริิวรรณ ศรีพหล 

การพัฒนาโมเดลการวัดคณุลักษณะการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 

วารสารหาดใหญ่วิชาการ 
(19)1 (ม.ค. - มิ.ย. 64) 

12. มนตรี หลินภ ู
อ.ดร.นฤมล พระใหญ ่
ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 
ผศ.ดร.ประทีป จินง่ี 

สขุภาวะทางปัญญาและพฤตินสิัยของผู้ต้องขังคดียาเสพ
ติดตามหลักพุทธธรรม 

วารสารสังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ (5) มีนาคม 

2563 

https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%22300326%22
https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%22238567%22
https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%22300327%22
http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/browse?type=author&value=%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ล าดับ ชื่อบัณฑิต ผลงาน แหล่งตีพิมพ ์
13. วัลลภา วาสนาสมปอง 

รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ 
ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัฐเศรษฐสิน 

ผลของรูปแบบการเรยีนรู้แบบน าความสุขสู่ผู้เรียนด้วย
เทคนิค C2G ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรูด้้านพุทธิพิสัย
ตามแนวคิดของบลมู ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 

วารสารสังคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ (5)12 

(ธันวาคม 2563) 

14. กัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน 
รศ.ดร.อรพินทร ์ ชูชม 
อ.ดร.นฤมล พระใหญ ่

คุณลักษณะภูมิคุ้มกันทางจติในการป้องกันการติดเกมใน
วัยรุ่น 

วารสารสงัคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ (6)6 

มิถุนายน 2564 

15. ฐิติญารตัน์ มีไมตรีจิตต ์
รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ 
รศ.ดร.มารตุ พัฒผล 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยของครูโดยใช้
สุนทรียแสวงหา 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา (13)2 กรกฎาคม 2564 

16. พจนา เปลี่ยนเกดิ 
อ.ดร.นฤมล พระใหญ ่
ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน 

การศึกษาองค์ประกอบของการเผชิญปัญหาทางบวก
ของนักเรียนหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต สังกัดกระทรวงกลาโหม 

วารสารสงัคมศาสตร์และ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ (6)9 

กันยายน 2564 
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ด้านการเรียนการสอนและวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมนิสิต 
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[เปิดรับนิสิตใหม่] 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ได้แก่ การประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานของ AUN-QA 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN–QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 160 เมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562 จ านวน 4 
หลักสูตร คือ  

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย คณะพลศึกษา 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 

 
 

โครงการผลิตวารสารฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับชาติและระดบัสากล 
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IPRC#18-2021: Call for Abstracts! 
 
 
 
 

 

 

 

the 18th International Postgraduate Research Colloquium (IPRC) 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

[ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ] 
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564  

ป.เอก  -สาขาวิชาการวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์ 
1. เน้นวิจัย (รุ่น 18) 

2. มีวิชาเรียน (รุ่น 15) 
-สาขาวชิาจิตวิทยาประยุกต์ นอกเวลาราชการ (รุน่ 6) 

ป.โท -สาขาวชิาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ นอกเวลาราชการ (รุ่น 19) 

 
 

The Behavioral Science Research Institute (BSRI), Srinakharinwirot 

University, Bangkok, Thailand would like to invite you to 

present/participate in the 18th International Postgraduate 

Research Colloquium (IPRC) 2021.  

This colloquium will be held on Friday, October 29, 2021. 

This virtual conference provides the opportunity for students, 

academicians and researchers to share their research findings 

and research proposals for the theme: “Psychosocial Resilience 

and Well-being during the COVID-19 Pandemic”. 

To submit an abstract and register, please scan the QR code - in 

the poster. 

For more information, feel free to contact us by email: 

iprc18.2021@gmail.com 

Kindly check details from our website at 

http://bsris.swu.ac.th/iprc/index.html.  

We look forward to your participation! 

Thank you  

IPRC Organizing Committee 
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 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 38  
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี  

ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93496252304... 
Meeting ID: 934 9625 2304 Passcode: 6E0VCf 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[เปิดรับทความวิจัย] เพื่อน าเสนอการประชุมวิชาการ “วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม” ครั้งท่ี 38 และ
ตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (หากผ่านการพิจารณา) ส่งบทความได้ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2564  

ได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมบรรยาย เร่ือง “กระบวนการสร้างเครือข่ายการท างานวิจัยทนุนานาชาติ” 
โดย ศ.ดร.นพินธ์ พสิุทธิ์ไพศาล สาขาวชิาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
และน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ห้องที่ 1 พฤติกรรมการเรียนรู ้
ห้องที่ 2 หมวดพฤติกรรมสุขภาพและจิตวิทยา 
ห้องที่ 3 พฤติกรรมการท างานและสังคม 
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งานปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1-0Q-be66KetDsS3iBeyMR4zVwzl-Ax9u?usp=sharing  
 
 
 
 
 

"ท าปริญญานิพนธ์อย่างไรให้ได้รางวัล"  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 
แนวปฏิบัติที่ดีให้แก่นิสิตที่ก าลังเขยีนเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 4 ประเด็น คือ ประเด็นที่ศึกษาน่าสนใจ ทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ  
ออกแบบการวิจัยได้เข้มงวด และมีประโยชน์ในเชิงการน าไปใช้  กลา่วคือ ประการแรก หัวข้อหรือประเด็นที่ศึกษาต้องน่าสนใจ ซึ่งนักวิจัย
ต้องแสดงให้เห็นว่างานของตนเองมีความคิดริเริ่มทันสมัย และแตกตา่งจาก 
งานท่ีผ่านมาอย่างไร ประการต่อมา ต้องทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ  
มีเคลด็ลับว่าต้องคัดเลือกเอกสารงานวิจัยที่น่าเช่ือถือ ประมวล 
และทบทวนเอกสารทั้งแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยได้ครอบคลมุและชัดเจน  
เขียนในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ช้ีให้เห็นความสมัพันธ์ของตัวแปร 
ที่ศึกษาจนน าไปสู่ช่องว่างของความรู้ ประการถัดมา ออกแบบการวจิัยได้ 
เข้มงวด เช่น สร้างกรอบแนวคดิการวิจัยที่ชัดเจน ก าหนดตัวแปรโดยม ี
แนวคิดทฤษฎีรองรับ และตั้งสมมติฐานที่มาจากหลักฐานงานวิจัย และ 
ประการสุดท้ายคือ เมื่อท าวิจัยแลว้ต้องเกิดประโยชน์และสรา้งการ 
เปลี่ยนแปลงในกลุ่มเปา้หมาย มาถึงตรงนี้ ผู้เขียนขอสรุปเป็นข้อคิดสั้นๆ            
ว่า รางวัลแห่งความส าเร็จไม่ใช่เร่ืองยาก หากมีการวางแผนการท างานที่ด ี

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-0Q-be66KetDsS3iBeyMR4zVwzl-Ax9u?usp=sharing%F0%9F%98%98&fbclid=IwAR090qqZj6KawYA1VWB7GUThu6Lmb0V3er8GRM1u6w0dZr8r-v9Ox5U3liA
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[BSRI Run 9999Steps] 
"ว่ิงเพื่อสุขภาพต้อนรับเปิดเทอมใหม่" Back to school running competition 

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 
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ศิษย์ปัจจุบันได้รับรางวัล 
[BSRi Show Case] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี 
(สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 

นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ รุ่นที่ 3 
ได้รับรางวัล  นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจ าปี 2563 

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

 

"นักวิจัยดีเด่น" ประจ ำปี 2564 
 เนื่องในการประชุมวิชาการและนทิรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ที่ 3 (30 มิถุนายน 2564) 

 

 

 

 ขอแสดงความยินดีกับ นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน 
นิสิตสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์ระดับปริญญาโท (นอก
เวลาราชการ) รุ่น 16 ได้รับผลการประเมินผู้น าเสนอผลงานแบบวาจา
ดีเด่น (Best Oral Presentation) จาก การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 21 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพง เพชร  ปริญญานิพนธ์  เ รื่ อ ง  ปั จจั ยด้ านบุคคลและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว  
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นรสิรา พึ่งโพธิ์สภ 

 

รางวัลการน าเสนอดีเด่น (best presentation)  
ผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาด

ออนไลน์ผ่านกลุ่มเฟสบุ๊กของมหาวิทยาลัย 
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ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิไลพร สุขเจริญ 
นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ ได้รับ 2 รางวัล ดังนี ้

รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี จากการประกวดวิทยานิพนธ์สาขาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

    รางวัลศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ปริญญานิพนธ์ระดับดี) บัณฑติวทิยาลัย มศว 

ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารปูแบบการเรยีนรูสู้่การเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณ
ในการดูแล แบบประคับประคองของนักศึกษาพยาบาล: การวิจัยผสานวิธี แบบ
แทรกแซง 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ ์
http://bsris.swu.ac.th/art/58199150045AP899255517.pdf 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ  นายรณชัย บุญลือ  
นิสิตระดบัปริญญาเอก (เน้นวิจยั) รุ่น 13 สาขาวชิาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

สังกัด โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร ต าแหนง่ ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
1. รางวัล "ครูดีเด่น" ระดับกรุงเทพมหานคร  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรยีน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดย ส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร  
2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสือ่การเรียนรู้ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์  งานนิทรรศการวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่ี 71 และ 72 โดย ส านักงาน
เขตบางขุนเทียน จากผลงานการปฏิบัติหน้าท่ีในปีการศึกษา 2562-2563  

 
 
 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนลินี พานสายตา 
นิสิตระดับปริญญาเอก (มีวิชาเรียน) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์  รุ่น 13 ได้รับการสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนา
บัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2564 จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 
ปริญญานิพนธ์ เร่ือง "การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการสง่เสริม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวข้ามภาคของนักท่องเที่ยวเจนเนอเรชันวาย" 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒัน์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวฒันกูล 

http://bsris.swu.ac.th/art/58199150045AP899255517.pdf?fbclid=IwAR3rL6R3dy8YXNyMik5w5rT7XNlT1-Dg2ez9zYK8BxXsBEmgbVnvihT2sQ4
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ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโชติกา ปัทมาภรณ์  
นิสิตปริญญาโท (นอกเวลาราชการ) สาขาวชิาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ รุ่น 16 ได้รับการสนนุทุนวจิัยและนวัตกรรม ทนุ
พัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2564 จากส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 
ปริญญานิพนธ์ เร่ือง แดร็กควีน (Drag Queen) : อัตลักษณ์และ
คุณค่าสู่การพัฒนาตนเองและสงัคม 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 

 

ถอดบทเรียนรางวัลวทิยานิพนธ์ 
ดร.เก ประเสรฐิสังข ์

สาขาวชิาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์
ได้รับรางวลัการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ "ระดับดี" 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
URL ไฟล์ปริญญานิพนธ์ 

http://bsris.swu.ac.th/hitc_fullthesis.asp... 

 

ถอดบทเรียนรางวัลวทิยานิพนธ์ 
ดร.ชวิตรา ตันติมาลา 
สาขาวชิาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
ได้รับรางวลัการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ "ระดับดี" 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
URL ไฟล์ปริญญานิพนธ ์
http://bsris.swu.ac.th/hitc_fullthesis.asp... 
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[Students talk] 
ภาวะซึมเศร้า 

"เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีภาวะซมึเศร้า" 
โดย นางสาวขวัญใจ ฤทธิ์ค ารพ นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ 

ปริญญานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาแบบบรูณาการที่มีต่อการก ากับอารมณ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีภาวะซึมเศร้า" 
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกลุ (หลัก) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมราพร สุรการ (ร่วม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถอดบทเรียนรางวัลวทิยานิพนธ์ 
ดร.ปริญวิทย์ นุราช 

สาขาวชิาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
ได้รับรางวลัการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ "ระดับดี" 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
URL ไฟล์ปริญญานิพนธ ์

http://bsris.swu.ac.th/hitc_fullthesis.asp... 

 

 

 



                                         
                                             Behavioral Science Research Institute (BSRI)   

                                                                                                           ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 

Annual Report 2021 

53 

ศิษย์เก่าเรา BSRI  
[ศิษย์เก่าได้รับรางวัล] 

 
 
 
 
 
 
 

 
                              

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา 

สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มศว 
ศิษย์เก่าสถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (รางวัลประเภททั่วไป) 

จาก สภาคณบดคีณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564 
ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานสภาคณบดีคณะครศุาสตร/์

ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 1/2564 วันท่ี 10 กันยายน 2564 

 
 

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร. กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

🏆ได้รับรางวัล "นักวิจัยดเีด่น" ประจ าปี 2564 
เนื่องในการประชุมวิชาการและนทิรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 3 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

ได้รับคัดเลือกเป็น บุคลากรดีเด่น มศว 
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ขอแสดงความยินดีกับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล สวนทอง 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหาร มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
วิทยาเขตเพชรบูรณ ์

ศิษย์เก่าสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต์ (เน้นวิจัย) รุ่น 5 
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่น ประจ าปี 2563 

จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

รองศาสตราจารย์ พันต ารวจเอกหญิง ดร. กัญญ์ฐิตา ศรีภา 
สงักัด คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
โดยมี อาจารย์ ดร.พลรพี ทุมมาพนัธ์ เป็นผู้ร่วมวิจยั 
สังกัด คณะวิทยาการเรียนรู้และศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ป.เอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  
ชื่องานวิจัย ต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
(รว่มกับ รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.โสรตัน์ กลับวลิา  
และอาจารย์ ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์)  

 

ชื่อรางวัล นักวิจัยระดับดีเด่น ตามโครงการประกวดนักวิจัยดเีด่น 
โดย โรงเรียนนายร้อยต ารวจ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

อาจารย์ ดร.อรุโนทัย พยัคฆพงษ์ และ อาจารย์ ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์  
(ป.เอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) สังกัดส านักนวตักรรมการเรียนรู้ มศว 

ช่ือรางวัล “บทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น” ประจ าปี 2564 
บทความเร่ือง "การบูรณาการใช้เกม Quizlet ในห้องเรียนเพื่อใหผู้้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ Using Quizlet to Build 
Student's Learning Motivation and Learning Behavior" จากงานประชุมวิชาการ พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน" 

เมื่อวันท่ี 25-27 มีนาคม 2564 จัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอดุมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
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รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 

 
 

ขอแสดงความยินดีกับ  
“อาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์” 

อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาจิตวทิยาสังคม ส านักวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ศิษย์เก่าสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
เนื่องในโอกาสไดร้ับรางวลัเกียรตคิุณ “ราชภัฏสดดุี”ประจ าปี 
2564 ประเภท “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ” 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ 
ประจ าปี 2564 

 

ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.นัชชิมา บาเกาะ  
ป.เอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์

ได้รับรางวัลจาก สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประกาศเมือ่วันท่ี 28 ตุลาคม 2563 
ช่ือรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ (ระดับชมเชย) ด้านสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2563 

ผลงานวิจัยเร่ือง "การสังเคราะหก์ลยุทธ์การสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลักสูตรบูรณาการ ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการน าไปใช้ส าหรบับริบทโรงเรียนชายแดนภาคใต้" (ผูร้่วมวิจัย) 

 

 

1. รางวัลผลงานวิจยั ได้แก่ ผศ.ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา 
2. รางวัลปริญญานิพนธ์ ได้แก่ 
 2.1 ดร.ชวิตรา ตันตมิาลา  
(ป.เอก) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  
 2.2. ดร.เก ประเสริฐสังข์  
(ป.เอก) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
 2.3.ดร.ปรญิวิทย์ นุราช  
(ป.เอก) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์
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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 

 
 



                                         
                                             Behavioral Science Research Institute (BSRI)   

                                                                                                           ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 

Annual Report 2021 

57 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

หนังสือ การพัฒนาเคร่ืองมือวัดในการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - 

Development of Measuring Instruments in Behavioral 

Science Research โดย ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง 

สามารถดูรายละเอียดไดท้าง https://s.lazada.co.th/s.4ncxy 

อบรมหลักสูตร Growth Mindset in 

VUCA World 

 

 

อบรม หลักสูตร Growth Mindset in 
Organizations 

 

 

หลักสูตร Knowledge-Oriented 
Leadership Development 

 

 

[Soft Skill] 

หลักสูตร Empathic 
Communication in 

Workplace 

 

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงนวัตกรรม (Innovative 

Leadership Development) 

 

หลักสูตร Empathy in Mind 
เพราะเราเข้าใจด้วยหัว+ใจ 

 

 

หลักสูตร Communication 
for 21st Century 

 

 

 

https://s.lazada.co.th/s.4ncxy?fbclid=IwAR12IhDbhSBxrmmhhkVNuAW1W39bcM80-BqzKY6fiHbPS0EpHk7Y_u75DJ8
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โปรแกรมกำรให้กำรปรึกษำทำงจิตวิทยำแบบกลุ่มในรูปแบบออนไลน์  
เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำวะทำงใจ (Psychological Well-being) 

วันที่ 16 - 17 พฤษภำคม 2563 
 
 
                      โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นันท์ชัตสัณฑ์  สกลุพงษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำยพิเศษและเขียนบทควำม เรื่อง Remote Research and Ethics during the COVID-19 pandemic 
Speaker: ผศ ดร สุดารัตน์ ตนัติวิวัทน์ Dr. Michael Boyland and Dr. Leonie Pearson 

Stockholm Environment Institute, 16 มีนาคม 2021 
 

 
 

 

การบริการสาธารณะแก่ประชาชน Podcast 
เรื่อง Enhance Conflict Sensitivity in Research in the Mekong Region 
Speaker: ผศ ดร สุดารัตน์ ตนัติวิวัทน์  Interviewer: Ms. May Thazin Aung,  

Stockholm Environment Institute 
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บรรยายพิเศษและเขียนบทความ เรื่อง Potential Risks and Conflict Sensitivity for researchers during COVID-19 
Speaker: ผศ ดร สุดารัตน์ ตนัติวิวัทน์ 

Stockholm Environment Institute, 23 กุมภาพันธ์ 2021 
 

 
 

การสนทนาให้ความรูป้ระชาชนในภูมิภาคเอเชียเรื่อง Peace and Conflict Resolution 
Speaker: ผศ ดร สุดารัตน์ ตนัติวิวัทน์ 

23 กุมภาพันธ์ 2021 
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บริการวิชาการของสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ 
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การท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ  
วันส าคัญทางพุทธศาสนา 

 
 

โครงการบรมราชบพิตรร าลึก  
เนื่องในวันคลา้ยวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

(จัดร่วมกับมหาวิทยาลัย)              
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ประสานมิตร 

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา เข้าร่วมกับมหาวิทยาลยั 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2564 
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ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ  
ร่วมท าบุญเพื่อบริจาคให้กับผูป้ว่ยโควิด  

มอบโล่รางวลัให้กับบุคลากรดีเด่น อาจารย์ และบุคลากรอาวุโสกล่าวแสดงความยินดี 

 

 
 

รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ าป ี2564 

    

  สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์  คือสถาบันแห่งปราชญผ์ู้ทรงศีล  
  สร้างวิจัยองค์ความรูสู้่แผ่นดนิ  ผลิตบัณฑิตทั้งศาสตร์ศิลป์สูส่ังคม  
  ขอสถาบันก้าวไกลไปข้างหน้า  ด้วยความรู้ภูมิปัญญาที่สัง่สม 
  มีบุคลากรวิชาชาญอันแหลมคม  ที่อุดมวิทยาการงานวิจยั  

ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธา 
ประพันธ์ เนื่องในวันสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 

[66 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว] 
สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ จดังานเนื่องในโอกาสวนัสถาปนาสถาบนัวิจัยฯ ครบรอบ 66 ปี  

ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 09.30 น. ในรูปแบบออนไลน ์
โปรแกรม Zoom https://zoom.us/j/๙๓๔๙๖๒๕๒๓๐๔  

และร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาตร์  http://bsris.swu.ac.th/66th/cong.html 
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Strategy Issues: ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในแต่ละภาคส่วนเพื่อผลงานที่ได้
มาตรฐาน และระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

Strategic Objectives: 
1. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ีของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลและบรรลุสู่วสิัยทัศน์และพันธกิจ 
2. เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการบริหารงานของบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานท่ีเปน็มาตรฐานและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานสู่ความเป็นเลศิ 
4. ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมปีระสิทธิภาพเพื่อการบริหาร 
5. มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน ท าให้บุคลากรมีความสุข และเกิดความปลอดภัย 
6. บุคลากรเป็นผูม้ีศักยภาพการท างาน 

 
 

(2 มิถุนายน 2564) 

Strategy Issues: ด้านบริหารคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
Strategic Objectives: 

1. การพัฒนาคุณภาพสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลศิ 
2. การพัฒนาสถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ให้เติบโตยั่งยนืเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างความผูกพันและความสุขในการท างาน 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารองค์กร 
กิจกรรมพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อบริการงานให้มีประสทิธิภาพ Action Plan 2021 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
รอบ 12 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 –  30 กันยายน 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
(strategy Issues) 
หมวดเงินรายจ่ายอื่น 

งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2564 จ านวน 
กลยุทธ ์

จ านวน
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

จ านวน
ตัวชี้วดั 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
กิจกรรม 

งบประมาณ ใช้ไปแล้ว คงเหลือ 

ประเด็นที่ 1  การวิจัยและนวัตกรรมฯ 210,000 1,2002.5 197,997.5 1 1 3 4 4 

ประเด็นที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 1,500,000 181,677.50 1,318,322.5 3 3 17 7 11 

ประเด็นที่ 3 องค์ความรู้และนวัตกรรมฯ 320,000 23,020 296,980.0 3 3 9 5 7 

ประเด็นที่ 4 ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฯ 302,000 5,945 296,055.0 5 6 14 2 5 

รวม 2,332,000 222,645 2,109,355.0 12 13 43 18 27 

เงินอุดหนุนโครงการวิจัย* 
- เงินอุดหนุนโครงการวิจัย 
- ค่าบริหารจัดการ 

 
424,200 
20,000 

 
400,000 
8,000 

 
24,200 
12,000 

อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 3 เร่ือง โดย 2 เร่ือง
เป็นเงินรายได้ 2564 และ 1 เร่ือง เป็นเงินส่วนสะสม และอกี 1 
เร่ืองได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแลว้และใช้งบประมาณ 2565 

เงินอุดหนุนส าหรับทุนนิสิต  
 

790,000 
 

187,218 602,782  ทุนปริญญานิพนธ์ 24 คนๆ = 382,218 บาท 
 ทุนโควิด-19= 9 คนๆ ละ 5,000 บาท=45,000 

เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาบุคลากร (31 คน) 155,000 5,000 150,000  

รวม 1,389,200 600,218 788,982  
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2564 
คร้ังที่ 4 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564) ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 
(strategy Issues) 

กิจกรรม/
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการ  
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

จ านวนตัวชี้วัด 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ใช้จ่าย
งบประมาณ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ บรรลุ ไม่บรรล ุ

ประเด็นที่ 1 การวิจัย 4 4 
(100.00%) 

- 3 3 
(100.00%) 

- 210,000 13,503 
 (6.43%) 

ประเด็นที่ 2 เครือข่าย/ การเรียนการสอน 11 11 
(100%) 

- 17 17 
(100.00%) 

- 1,500,000 40,694 
(2.71%) 

ประเด็นที่ 3 บูรณาการบริการวิชาการ 7 7 
(100.00%) 

- 9 8 
(88.89%) 

1 
(11.11%) 

320,000 6,420  
(2.01%) 

ประเด็นที่ 4 การบริหารองค์กร 5 5 
(100.00%) 

- 14 13 
(71.43%) 

- 302,000 5,945 
 (1.97%) 

รวม 27 27 
(100.00%) 

- 43 42 
(97.67%) 

1 
(2.33%) 

2,332,000 66,562 
(2.85%) 

 
 
 

กิจกรรมเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ 4 ปี (2 มิ..ย 2564 – 30 ตุลาคม 2568) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Google Meet 
 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 

แผนกลยุทธ์ 4 ปี (2 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2568) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategy Issues) 

สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG)  

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 

งบประมาณ 
 

ก ากับดูแล 

1 สร้างผลงานวิจยัทางพฤติกรรม
ศาสตร์และจิตวิทยาที่ทันสมัย 
เป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 

             
 

490,000 ผศ.ดร.ศรณัย์ 
พิมพ์ทอง 

2 ผลิตบณัฑิตและพัฒนาหลักสตูร
สู่ความเป็นสากล เพื่อการบริการ
สังคมแบบบูรณาการ              

760,000 ผศ.ดร.ฐาศุกร์ 
จันประเสริฐ 

3 ด้านการบริหารคณุภาพองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ 

  

 380,000 ผศ.ดร.ปิยดา 
สมบัติวัฒนา 

รวม  

SDG 3 SDG 4 และ SDG 16 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติที่ 12,23 
1,630,000  

 
[แผนยุทธศาสตร์ มศว] 

คณะท างานจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2565-2580  
ส านักงานอธิการบดี ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สัมภาษณ์ผูบ้ริหารส่วนงานและผูท้ี่เก่ียวข้อง  

สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ฯ 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

 

 
 
 

(12) 
การพัฒนา 
การเรียนรู้ 

SDG 4 

 
 

(23) 
การวิจยัและ

พัฒนานวัตกรรม 

SDG 3 
SDG 16 
 
 

SDG 4 
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กิจกรรมบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน 
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสือ่สาร รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศการรายงานผล
การท าปริญญานิพนธ์ตามแผนท่ีนสิิตก าหนด  
 

 
 

 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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ขอแสดงความยินดี  
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 

ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

 
 

ขอแสดงความยินดีกับ  
ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ 

ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน  
ในระดับ FHEA – Fellow of the Higher Education Academy 

ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร 
 (The United Kingdom Professional Standard Framework: UKPSF) 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดย สถาบัน Advance Higher Education (Advance HE) 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ของ BSRI 
ขอแสดงความยินดีกับ "อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์"  

สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ในโอกาสทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวชิาพฤติกรรมศาสตร์ 

 

 
 

[EdPEx: Education Criteria for Performance Excellence] 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   

ได้เข้ารับการประเมิณคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Edpex) ประจ าปีการศึกษา 2562  
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงาน ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้พัฒนาการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานให้ได้ตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาที่เปน็เลิศ และด าเนินงานตามพนัธกิจต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564  
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ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2563  

ตรวจประเมินระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 

 
 

สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์มีฐำนข้อมูลคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เจ้ำหน้ำที่ในสว่นงำนใช้ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

 
 

คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำรหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มำตดิต่อกบัส่วนงำน 
ใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับส่วนงำน 
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ทีมงาน BSRI 

 
 

 

 

 
 


