 อาจารย์ป ระจ าหลัก สูต ร แ ละอาจารย์ผ ู้ร ับ ผิด ชอบหลัก สูต ร
ชื่อ -นามสกุล
ล าดับที่ ต าแ หน่งทางวิช าการ
คุณวุฒ ิ (สาขาวิช า)
1
นางสาวทิพย์วัลย์ สุรินยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2523
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
M.A. (Interdisciplinary
Study
Concentrate in Women’s
Studies)
Oregon State University,
U.S.A., 2540
Ph.D. (Family Resource
Management)
Oregon State University,
U.S.A., 2543

ผลงานทางวิช าการ
งานวิจยั
1. การเสริมสร้างพลัง ความเครียดจาก
การตัง้ ครรภ์และการดูแลบุตร และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองหลังคลอด
ของมารดาวัยรุ่ นในโรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
กรุ งเทพมหานคร, 2555
2. การทาหน้าทีข่ องครอบครัว
บุคลิกภาพ การเห็นคุณค่าในตนเอง
และพฤติกรรมการช่วยเหลือของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
อาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์, 2555
3. การยอมรับตนเอง สัมพันธภาพใน
ครอบครัวการมีส่วนร่ วมในชุมชนกับ
คุณภาพชีวติ ของผู ้สูงอายุในเคหะ
ชุมชนดินแดง กรุ งเทพมหานคร,
2556
4. ทัศนคติต่องานพัฒนาชุมชน การ
เสริมสร้างพลังชุมชน และผลการ
ปฏิบตั ิงานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนใน
ชุมชนคลองเตย, 2556
5. การทาหน้าทีข่ องครอบครัว
ความสามารถในการฟั นฝ่ าอุปสรรค
และการปรับตัวของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษากรุ งเทพมหานคร,
2557
6. ความเชือ่ ด้านสุขภาพ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองรู ปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูกบั พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของนักเรียนชัน้

ภาระงานสอน
ในหลัก สูต ร

สาขาวิช าที่
เชี่ย วชาญ

01474524
01474581
01474591
01474595
01474597
01474599

จิตวิทยาชุม ชน/
จิตวิทยา
ครอบครัว/ การ
ตรวจวินิจฉัย
และการทดสอบ
ทางจิตวิทยา/
การป้องกันและ
การส่งเสริม
สุขภาพจิต/
จิตวิทยา
สุขภาพ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรี
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี, 2557
7. ความเท่าเทียมในบทบาททางเพศ
การสือ่ ครอบครัว และความพึงพอใจ
ชีวติ สมรสของอาสาสมัครสาธารณสุข
อาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี,
2557
8. ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ของ
ผู ้สูงอายุในศูนย์บริการผู ้สูงอายุดนิ
แดง เขตดินแดง จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร จากการตระหนักรู ้
ในตนเองการมองโลกในแง่ดี ความพึง
พอใจในชีวติ , 2557
9. การมองโลกในแง่ดี การเสริมสร้าง
พลังสุขภาพ และการเข้าถึงบริการ
สุขภาพกับคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
รถไฟ เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ, 2557
10. บทบาททางเพศ การสือ่ สารระหว่าง
คู่สมรส การรับรู ้ ความสามารถของ
คนในการเป็ นบิดา และคุณภาพชีวติ
สมรส ของพนักงานไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทยเขือ่ นสิริกติ ิ ์ จ.
อุตรดิตถ์ , 2557
11. อิทธิพลของความรู ้สกึ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง การควบคุมความโกรธ
พฤติกรรมการจัดการกับปั ญหาและ
ทัศนคติต่อการใช้ความรุ นแรงต่ อ
พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่ นชาว
ไทย, 2558
12. คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ทาง
จิตวิทยาของนิสติ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2558
13.
การพัฒนาแบบประเมิน
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ทางจิตวิทยา
ของนิสติ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2559

ล าดับที่

2

ชื่อ -นามสกุล
ผลงานทางวิช าการ
ต าแ หน่งทางวิช าการ
คุณวุฒ ิ (สาขาวิช า)
นางสุปาณี สนธิรัตน
งานวิจยั
1. ทัศนคติต่อการเป็ นผู ้สูงอายุ การดูแล
รองศาสตราจารย์
ตนเองทักษะทางสังคมและความ
ค.บ. (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์
ผาสุกในชีวติ ของสมาชิกชมรม
มหาวิทยาลัย, 2506
ผู ้สูงอายุ อาเภอกบินทร์ บุรีจงั หวัด
ค.ม. (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์
ปราจีนบุรี, 2556
มหาวิทยาลัย, 2510
2. อัตมโนทัศน์ การเสริมสร้างพลัง
Ed.D. (Psychology
อานาจ การเลียนแบบพฤติกรรม
Counseling and Guidance)
เอื้อเฟื้ อกับบุคลิกภาพเอื้อเฟื้ อของ
University of Northern
อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
Colorado, U.S.A., 2518
หมู่บา้ นในจังหวัดสมุทรปราการ,
2556
3. การกากับตนเอง ความสามารถ
เผชิญและฟั นฝ่ าอุปสรรค แรงจูงใจ
ภายในและความสาเร็จในการเรียน
ของนิสติ ชัน้ ปี ท ี่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน, 2558
4. การพึง่ พาตนเอง การเสริมสร้างพลัง
สุขภาพความรอบรู ้ทางสุขภาพและ
ความสุขของผู ้สูงอายุตาบลทับยาย
เชียงอาเภอพรหมพิรามจ.พิษณุ โลก,
2558
5. การพัฒนาเมืองทีเ่ ป็ นมิตรต่ อผู ้สูงอายุ,
2559
6. การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสติ
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2559

ภาระงานสอน
ในหลัก สูต ร

สาขาวิช าที่
เชี่ย วชาญ

01474522
01474524
01474531
01474595
01474597
01474599

จิตวิทยาชุม ชน
จิตวิทยาเด็ก
พิเ ศษ การวิจัย
ทางจิตวิทยา

ชื่อ -นามสกุล
ภาระงานสอน สาขาวิช าที่
ล าดับที่ ต าแ หน่งทางวิช าการ
ผลงานทางวิช าการ
ในหลัก สูต ร
เชี่ย วชาญ
คุณวุฒ ิ (สาขาวิช า)
3
นางบัวทอง สว่างโสภากุล
01474524 จิตวิทยาชุม ชน
งานวิจยั
01474523 การปรับ
1. ความแกร่ งของจิตใจ การมองโลกแง่
รองศาสตราจารย์
01474582 พฤติกรรม
ดีและการปรับตัวต่ ออุทกภัยของ
วท.บ. (จิตวิทยา)
01474595
ประชาชนในตาบลพรหมบุรีจงั หวัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2511
01474597
สิงห์บุรี, 2556
M.S. (Counseling)
01474599
Illinois State University, 2. การฟื้ นฟู สมรรถภาพทางการเห็น
ทักษะการดาเนินชีวติ ประจาวัน การ
U.S.A, 2513
เห็นคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวติ
ของผู ้พกิ ารทางการเห็นในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล,
2558
3. การพัฒนาเมืองทีเ่ ป็ นมิตรต่ อผู ้สูงอายุ,
2559
4. การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสติ
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2559

ชื่อ -นามสกุล
ล าดับที่ ต าแ หน่งทางวิช าการ
คุณวุฒ ิ (สาขาวิช า)
4
น.ท.หญิงงามลมัย ผิวเหลือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2528
สค.ม. (วิจัยประชากรและ
สังคม)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
M.A. (Human Resource
Development)
The Ohio State
University, U.S.A., 2539
ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545

ผลงานทางวิช าการ
งานวิจยั
1. ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อความเอื้อเฟื้ อเพือ่
ธารงรักษาวัฒนธรรมโบราณสถาน
มรดกโลกของนักเรียนมัธยมปลาย
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, 2556
2. อิทธิพลของการมีส่วนร่ วมกิจกรรม
นิสติ การสนับสนุ นทางสังคมความเชือ่
อานาจความคุมตนเองและลักษณะ
ความเป็ นพลเมืองดีทมี่ ตี ่ อพฤติกรรม
การแสดงออกทีเ่ หมาะสมทาง
การเมืองของนิสติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2556
3. อิทธิพลของบุคลิกภาพการขัดเกลา
ทางสังคมและความไว้วางใจทีม่ ตี ่ อ
ความศรัทธาผู ้นาทางการเมืองของ
นิสติ , 2556
4. คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ทางจิตวิทยา
ของนิสติ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2558
5. การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสติ
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2559

ภาระงานสอน
ในหลัก สูต ร

สาขาวิช าที่
เชี่ย วชาญ

01474524
01474525
01474532
01474536
01474595
01474597
01474599

จิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/ระเบียบ
วิธ ีวิจัยเชิงปริมาณ

ชื่อ -นามสกุล
ล าดับที่ ต าแ หน่งทางวิช าการ
คุณวุฒ ิ (สาขาวิช า)
5
นายธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน
อาจารย์
ศษ.บ. (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2532
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร, 2541
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,
2548

ผลงานทางวิช าการ
งานแต่ งเรียบเรียง
1. การแนะแนวกับคุณภาพชีวติ : หน่ วยที่
8ทักษะชีวติ กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ , 2558
งานวิจยั
1. ความเชือ่ อานาจในตนเองการ
เรียนรู ้โดยการกากับตนเอง ทักษะ
ทางสังคมและสัมพันธภาพเพือ่ การ
ช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข, 2556
2. สัมพันธภาพทางสังคม พรหมวิหาร
สี่ การรับรู ้คุณลักษณะของงานและ
ความสุขในการทางานของอาสา
พัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี, 2556
3. ความฉลาดทางจริยธรรม แรงจูงใจ
ภายในมิตรภาพและการเรียนรู ้แบบ
กากับตนเองของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
สาธิตสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในเขต
กรุ งเทพมหานคร, 2558
4. ความฉลาดทางสังคมและพฤติกรรม
เอื้อต่ อสังคมของนิสติ คณะ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2558
5. คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ทาง
จิตวิทยาของนิสติ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2558
6. การพัฒนาเมืองทีเ่ ป็ นมิตรต่ อ
ผู ้สูงอายุ, 2559

ภาระงานสอน
ในหลัก สูต ร

สาขาวิช าที่
เชี่ย วชาญ

01474583
01474595
01474596
01474597
01474599

จิตวิทยา
ครอบครัว/
จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา/
จิตวิทยาการ
ปรับพฤติกรรม/
จิตวิทยาการ
แนะแนว
สุขภาพจิต

ชื่อ -นามสกุล
ล าดับที่ ต าแ หน่งทางวิช าการ
คุณวุฒ ิ (สาขาวิช า)
6
นางสาวเฉลิมขวัญ สิงห์วี
อาจารย์
วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2545
วท.ม. (จิตวิทยาชุม ชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2547
ปร.ด. (สังคมศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
7

ผลงานทางวิช าการ

งานแต่ งเรียบเรียง
การแนะแนวกับคุณภาพชีวติ : หน่ วยที่
15 สังคมและสิง่ แวดล้อมกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ , 2558
งานวิจยั
1. คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ทางจิตวิทยา
ของนิสติ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2558
2. การพัฒนาเมืองทีเ่ ป็ นมิตรต่ อผู ้สูงอายุ,
2559
3. การพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ทางจิตวิทยาของนิสติ
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2559
นายนรุ ตม์ พรประสิทธิ ์
งานวิจยั
อาจารย์
1. Predicting Intention to offer
วท.บ.(จิตวิทยา) เกียรตินิยม
Healthy Foods to Buddhist Monks
อันดับหนึ่ง
in Thailand Using the Theory of
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
Planned Behavior, Self-Efficacy,
2548
and Prosocial Motivations, 2013
ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2554

เจ้าหน้าที่
ที่
ช ื่อ นามสุกล
1 นางสาวสิริพรรณ กลัดพรม
2 นางสาวหันสนา สุดยิ่ง

ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงานสอน
ในหลัก สูต ร

สาขาวิช าที่
เชี่ย วชาญ

01474511
01474535
01474595
01474597

จิตวิทยาชุม ชน
สุขภาพจิต
จิตวิทยา
สุขภาพ/
พฤติกรรม
สุขภาพ

01474599

01474521
01474524
01474535
01474536

การศ ึกษา
บท.บ. (บัญชี)
คบ (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

