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ความเช่ียวชาญ  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางจติวิทยา 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

1.1 McCrae, R. R.; Terracciano, A.; De Fruyt, F.; De Bolle, M.; Gelfand, M. J.; Costa, P. T., Jr., & 

42 Members of the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project  (2010). The Validity 

and Structure of Culture-Level Personality  Scores: Data from Ratings of Young Adolescents. 

Journal of Personality.78(3): 815-838(Niyada Chittcharat is one of the 42 members) 

1.2 De Fruyt, F.; De Bolle, M.; McCrae, R.R.; Terracciano, A.; Costa, P.T. Jr. & 43 Collaborators of 

the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project (2009). Assessing the Universal  

Structure of Personality in Early Adolescence : The NEO-PI-R   and NEO-PI-3 in 24 

Cultures.  Assessment. 16(3): 301-311. (Niyada Chittcharat  is one of the 43 



2 

 

Collaborators.) 

1.3 เฉลียวศรี พิบูลชล, ไพบูลย์ ดวงจนัทร์, ทพิา เทพอคัรพงศ์, นันทวัน ชุมตันติ, สมชาย วรัญญานุไกร, 

สภุัค มหาวรากร, ญาณสิา บูรณาชัยทวี, วีรยุทธ เกดิในมงคล, นยิะดา จิตตจ์รสั, เตือนใจ เฉลิมกจิ, 

& พุฒวิทย์ บุนนาค. (2548). การศึกษาสภาพการสร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของ

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ : ปัจจัยเอื้อ อปุสรรค และแนวทางการพัฒนา. วารสารมนุษยศาสตร์

ปริทรรศน.์ 27(2) : 68 -78. ค้นจาก 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/hm/article/view/615 

1.4 อนุ เจริญวงศ์ระยับ, วิลาสลักษณ ์ชัววัลลี, อรพินทร์ ชูชม, & นยิะดา จิตตจ์รสั. (2553). การรับรู้

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการเป็นอาสาสมัครอย่างย่ังยืนใน

นักศึกษาระดบัปริญญาตรี. วารสารพฤติกรรมศาสตร.์ 16(1) : 1 – 16. ค้นจาก  

http://bsris.swu.ac.th/journal/160153/file/8-22.pdf 

1.5 กฤตวรรณ คาํสม, ทศพร ประเสริฐสขุ, นยิะดา จิตตจ์รสั, &บุญเชิด ภิญโญอนันนตพงษ์. (2554). 

การศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการให้คาํปรึกษาแก่เพ่ือน. วารสารจิตวิทยา. 

17(-) : 62 -74. 

1.6  ธรรมนันทกิา แจ้งสว่าง, ดุษฎ ีโยเหลา, ปกรณ ์สงิห์สริุยา, & นิยะดา จิตตจ์รสั. (2555).  

ประสบการณข์องการเป็นครผูู้มีจิตวิญญาณความเป็นคร:ู การศึกษาเชิงปรากฏการณวิ์ทยา. วารสาร

พฤติกรรมศาสตร.์ 18(1) : 56 – 65. ค้นจาก  http://bsris.swu.ac.th/journal/180155/5.pdf  

1.7  รัก ชุณหกาญจน์, & นยิะดา จิตตจ์รสั. (2556). ลักษณะการให้อภัยของวัยรุ่นในเขตกรงุเทพมหานคร.

วารสารสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร.์ 39(1) : 71-83. ค้นจาก 

http://information.soc.ku.ac.th/ojs/index.php/social/article/view/106/107  

1.8 กนกพร สทุธสิณัหกุล, นยิะดา จิตตจ์รสั, & ภิญญาพันธ ์เพียซ้าย.  (2557). การศึกษาความเช่ือที่

เกี่ยวข้องกบัการทาํพฤติกรรมอาสาของนิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมนุษยศาสตร์

ปริทรรศน,์ 36(1) :  45-66. ค้นจาก  

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/hm/article/view/4280 

1.9 สดุารัตน์ รัตนเพชร, นยิะดา จิตตจ์รสั, & ภิญญาพันธ ์ เพียซ้าย.  (2559). ความสมัพันธร์ะหว่างความ

ฉลาดทางจิตวิญญาณ สตแิละความสขุตามแนวทางพุทธศาสนา.  วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การ

พฒันา. 8(1) : 79 – 101. ค้นจาก  http://bsris.swu.ac.th/jbsd/591/005.pdf 
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.1 Sonphakdee, C., Piasia, P., & Chittcharat, N. (2015, June). Factors Associated with Public 

Mind of the Secondary School Students: A Study Based on Buddhamma. Paper presented 

at the  2015 International Hokkaido Forum- Organizational Behavior, Psychology, and 

Education (iHOPE), Sapporo, Japan.  

3. บทความวิชาการ 

3.1 นยิะดา จิตตจ์รสั.“การวิจัยย้อนข้อเทจ็จริง"  สารานุกรมศึกษาศาสตร์ เล่มที่ 13, 2537. 

3.2 นยิะดา จิตตจ์รสั.  "หลักการสร้างเคร่ืองมือวัดทางจติวิทยา" , บทความประกอบการอบรมเร่ือง  

"การสร้างเคร่ืองมือทางพฤติกรรมศาสตร์"  จัดโดยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์, 2536. (30 

หน้า) 

3.3 นยิะดา จิตตจ์รสั.  "ความตรงของการวัดทางจิตวิทยา (Validity of Psychological Measurements)"  

วารสารวัดผลการศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 มกราคม-เมษายน 51-65, 2534. 

3.4 นยิะดา  จิตตจ์รสั.  "เรียนอย่างไรจึงจะมีประสทิธภิาพ"  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 10 

ฉบับที่ 1, 2531. 

3.5 นยิะดา  จิตตจ์รสั.  "การวิเคราะห์ข้อสอบแบบปรนัย"  บทความประกอบการฝึกอบรมพนักงาน

ธนาคาร กรงุเทพฯ 2526. 

4. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั   

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ที่ไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การพัฒนาหลักสตูรการวิจัยชุมชนด้าน

ครอบครัว 

กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงฯ 

 

2552 เป็นผู้ร่วมวิจัย – 

หัวหน้าโครงการย่อย 

กลุ่มภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

การประเมินศนูย์เสาะหาและพัฒนาเดก็ผู้

มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่นในสงักดั

สพฐ. สช. และเทศบาล 

สสอน. 

 

2552 เป็นผู้ร่วมวิจัย 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ที่ไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

การพัฒนารปูแบบและกลไกของชุมชน

เพ่ือการดูแลและป้องกนัปัญหาโรค

ซึมเศร้าและโรควิตกกงัวลในผู้สงูอายุ 

มูลนิธสิถาบันวิจัยและ

พัฒนาผู้สงูอายุไทย 

โดยแผนงานบริหาร

จัดการชุด

โครงการวิจัยเพ่ือ

รองรับการ

เปล่ียนแปลงต่อสงัคม

ผู้สงูอายุ 

2558 เป็นผู้ร่วมวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


