ดร.พรรณี บุญประกอบ ดุษฎีบัณฑิตสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสู ตรรุ่นที่ 4
ตําแหน่ งปัจจุบัน
1) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2) ผูอ้ าํ นวยการศูนย์พฒั นาประสิ ทธิภาพบุคลากร
3) กรรมการบริ หารหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
4) กรรมการบริ หารหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์(แบบ
มีวิชาเรี ยน)
5) กรรมการบริ หารหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์และ
สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6) ประธานกรรมการควบคุมและกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์นิสิตระดับปริ ญญาโทและปริ ญญา
เอกหลายสาขาวิชา
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน 465 หมู่ 10 นวมินทร์ บึงกุ่ม กทม. 10230
สถานทีท่ าํ งาน สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 114 สุ ขมุ วิท 23 เขตวัฒนา กทม
10110
เบอร์ โทรศัพท์ ทตี่ ิดต่ อได้ สะดวก 088-022-6445 โทรสาร 02-260-2573
E-mail : pannee@swu.ac.th
หัวข้ อปริญญานิพนธ์ การเปรี ยบเทียบวิธีการให้ความรู ้สองแบบที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรใหม่ของครู มธั ยมศึกษาโดยใช้ชุดการเรี ยน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การวิจยั การประกันคุณภาพการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
ผลงานวิจัย/วิชาการ
งานวิจัย
1) การวิเคราะห์โครงการของหน่วยราชการที่ดาํ เนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
สร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (2543 : ทุน TDRI – มูลนิ ธิ
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย) (ผูร้ ่ วมโครงการ)
2) รู ปแบบใหม่ของการบริ หารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย (2543 : ทุนทบวงมหาวิทยาลัย) (ผูร้ ่ วมโครงการ)
3) รู ปแบบการบริ หารจัดการที่ ดีในมุมมองของประชาคมมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ (2544 )
(หัวหน้าโครงการ)
4) การพัฒนาหลักสู ตรสําหรั บผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในมิติใหม่ของการปฏิรูปการศึกษา(การพัฒนา
ภาวะผูน้ าํ แห่งการเปลี่ยนแปลง) (2546) (หัวหน้าโครงการ)
5) กลยุทธ์สําหรั บครอบครัวในการพัฒนาพฤติกรรมอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมในเด็ก (2546) (หัวหน้า
โครงการ)

6) ระบบการถ่ า ยทอดทางสัง คมเพื่อ การพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะและทัก ษะแก่ แ รงงานภาคการเกษตร
ศึกษากรณี จงั หวัดน่าน (2546:ทุน สกอ.) (ผูร้ ่ วมโครงการ)
7) การพัฒนาปรี ชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาในเยาวชน (2547) (ผูร้ ่ วมโครงการ)
8) การพัฒนาสภาวะทางจิ ตใจอารมณ์ และสังคมในเด็กที่มีปัญหาทางภาวะโภชนาการที่ บกพร่ อง
(2549) (หัวหน้าโครงการ)
9) ปั จจัยที่สงผลต่อพฤติกรรมการทํางานภายหลังเกษียณอายุของข้าราชการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(2549) (ผูร้ ่ วมโครงการ)
10) การวิจยั แบบมีส่วนร่ วมของครู ในการพัฒนาพลังปั ญญาของเยาวชนไทย (2549)(หัวหน้าโครงการ)
11) การสํารวจพฤติ ก รรมการใช้และกําจัดโทรศัพท์มือถื อ – แบตเตอรี่ ของคนไทย (2550) (ผูร้ ่ ว ม
โครงการ)
12) การพัฒนาเครื่ องมื อวัดปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อความเชื่ อถือไว้วางใจ(Trust) ของประชาชนที่มีต่อ
ข้าราชการ (2551:ทุนสํานักงานก.พ.) (หัวหน้าโครงการ)
13) การพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อการจัดทําจรรยาข้าราชการ ( 2551 : ทุนสํานักงานก.พ.) (หัวหน้าโครงการ)
14) การศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเชื่อถือไว้วางใจในหน่วยงานภาครัฐ (2551:ทุนสํานักงาน
ก.พ.) (ผูร้ ่ วมโครงการ)
15) ผลการพัฒนาครู ดา้ นจิตลักษณะและทักษะการสร้างเสริ มความรับผิดชอบต่อหน้าที่แก่นกั เรี ยนที่มี
ต่อพฤติกรรมการอบรมนักเรี ยนของครู และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรี ยนวัยรุ่ นตอนต้น
(2552) (หัวหน้าโครงการ)
16) การพัฒนาองค์ความรู ้ และส่ งเสริ มการจัดทําข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่ วนราชการ
(2552 : ทุนสํานักงาน ก.พ.) (ผูร้ ่ วมโครงการ)
17) การศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความเชื่อถือไว้วางใจระหว่างสํานักงานก.พ.และส่ วนราชการ
(2552 : ทุนสํานักงาน ก.พ.)(หัวหน้าโครงการ)
ผลงานชุ ดฝึ กอบรม
1) คู่มือและสื่ อการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรี ยนการสอนระดับมัธยมศึกษา (ความสนใจใฝ่ รู ้และ
สร้างสรรค์ ความมีน้ าํ ใจ ความมีวินยั ความเป็ นไทย การบริ โภคด้วยปั ญญาในวิถีชีวิตไทย) ของ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540)
2) ชุ ดฝึ กอบรมสําหรั บวิทยากรหลักสู ตรการสร้างระบบบริ หารกิ จการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของ
สํานักงาน กพ. (2544)
3) ชุ ด ฝึ กอบรมเสริ ม สร้ า งกระบวนทัศ น์ คุ ณ ลัก ษณะของข้า ราชการยุค ใหม่ ของสถาบัน พัฒ นา
ข้าราชการพลเรื อน สํานักงาน ก.พ. (2546)
4) ชุดฝึ กอบรมเสริ มสร้างปรี ชาเชิงอารมณ์ (EQ แนวพุทธศาสนา) สําหรับเยาวชน (2547)

วิทยากร
หัวข้อเรื่ อง การวิจยั ในชั้นเรี ยน : การหาความจําเป็ นในการฝึ กอบรม การประเมินผลโครงการ
ฝึ กอบรมระเบียบวิธีวิจยั การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ การพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) การบริ หารจัดการที่ดีในองค์กร (Good Governance) การมองโลกในแง่ดี การสร้างพลังจูง
ใจในการทํางาน (Empowerment) การพัฒนาพลังปัญญาของเยาวชน การพัฒนากระบวนทัศน์ขา้ ราชการยุคใหม่
การจัดทําคู่มือจรรยาข้าราชการ
เอกสารวิชาการและบทความ
1) พรรณี บุญประกอบ และคณะ (2551) เอกสารประกอบการอบรมการวิจยั ในชั้นเรี ยน
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2) พรรณี บุญประกอบ และคณะ (2550) คู่มือชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถทางอารมณ์
และสั ง คมของนั ก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษา สถาบัน วิ จ ัย พฤติ ก รรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
3) พรรณี บุญประกอบ และคณะ (2549) การวิจยั แบบมีส่วนร่ วมของครู ในการพัฒนาพลังปั ญญา
ของเยาวชนไทย วารสารการวิจยั สังคมศาสตร์ แห่ งประเทศไทย กรุ งเทพฯ : สมาคมวิจยั
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
4) พรรณี บุญประกอบ (2548) การกําหนดปั ญหาวิจยั ในเอกสารความรู ้ชุดคู่มือการวิจยั สําหรับ
นักวิจยั มือใหม่ : โครงการบริ การปรึ กษาการวิจยั สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
5) พรรณี บุญประกอบ และ มนัส บุญประกอบ (2547) ผลการเรี ยนรู ้จากงานวิจยั แบบมีส่วน
ร่ วมในการเสริ มสร้างคุณลักษณะและพัฒนาทักษะที่จาํ เป็ นในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร
วารสารพฤติกรรมศาสตร์.10(1) หน้า 30-38

