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ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 
 

1. ดคพม 513 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์ 2(2-0-4) 

2. ดคพม 516 สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ 2(2-0-4) 

3. ดคพม 519 พัฒนาการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 



 

 

ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาโท 

 
4. ดคพม 522 ภาคปฏิบัติในงานพัฒนาการมนุษย์ 2(2-0-4) 

5. ดคพม 529 พัฒนาการชีวิตสมรส และครอบครัว 2(2-0-4) 

6. ดคพม 535 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ 2(2-0-4) 

7. ดคพม 530 อาชีพในบริบทพัฒนาการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 

8. ดคพม 547 การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการมนุษย์ 2(2-0-4) 

9. ดคพม 549 การส่งเสริมและแก้ปัญหาในผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 

 
ทุนวิจัยที่ได้รับ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/งานวิจัย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

จานวนเงินทุน 
ที่ได้รับ (บาท) 

แหล่งทุน ผู้วิจัยหลัก/ร่วม 

1 

การพัฒนากลไกทางวิชาการ
เพ่ือสนับสนุนงานสร้างเสริมสุข
ภาวะองค์กร 

2555-2557 15,000,000 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) 

ผู้วิจัยหลัก 

2 

ภาวะผู้ น า เชิ งจริ ยธรรมใน
องค์กรเอกชน:  การพัฒนา
โมเดลเชิงสาเหตุ 

ตุลาคม 2560 - 
กันยายน 2561 

612,000 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

(วช.) 

ผู้วิจัยหลัก 

3 

การจัดการด้านอุปทานของ
แรงงานกลุ่มอาชีวศึกษา เพ่ือ
รองรับอุปสงค์ต่อแรงงานใน
จั งห วั ด ระ เบี ย ง เ ศ รษฐกิ จ
ตะวันออก 3 จังหวัด 

เมษายน 2561 – 
มีนาคม 2562 

1,312,190 
ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

ผู้วิจัยหลัก 

4 

การศึกษาสภาวการณ์และถอด
บทเรียนบริบทปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาวะ กาย จิต สังคม และ
ความส ามารถการคิ ด เ ชิ ง
บริหารในผู้สูงอายุ 

เมษายน 2561 – 
มีนาคม 2562 

1,400,000 
ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

ผู้วิจัยร่วม 

 
 


