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6. สำขำวิชำ/เรื่องท่ีเชี่ยวชำญ 
  วิจัยสังคมศาสตร์ 

7. ผลงำนทำงวิชำกำร 

 7.1  ต ำรำ/หนังสือ/เอกสำรประกอบกำรสอน   
 สุนันท์ สีสังข์และสรายุทธ ยหะกร (2553) “หน่วยที่ 2 สังคมเกษตรกร” ใน เอกสารการสอน 

ชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร นนทบุรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 สรายุทธ ยหะกร (2554) “หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม” ใน เอกสารการ 
  สอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้มทางอุตสาหกรรม นนทบุรี สาขาวิชา 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สรายุทธ ยหะกร (2554) “หน่วยที่ 4 กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้” ในประมวลสาระชุดวิชาวิธีวิทยาการ 
  วิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สรายุทธ ยหะกร (2554) “หน่วยที่ 9 สัญวิทยา” ใน ประมวลสาระชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
  และมนุษยศาสตร์ นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



สุดจิต เจนนพกาญจน ์และสรายุทธ ยหะกร (2554) “หน่วยที่ 10 แนวคิด วิธีการศึกษาและวิเคราะห์แบบหลัง 
  โครงสร้างนิยมกับการศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษา” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทาง 
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 7.2  งำนวิจัย      
สรายุทธ ยหะกร (2556) “หน่วยที่ 3 ประชาสังคม ใน สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น นนทบุรี สาขาวิชา 
  ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สรายุทธ ยหะกร (2556) “หน่วยที่ 5 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นไทย ใน สังคม 
  และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สรายุทธ ยหะกร (2556) “หน่วยที่ 2 โครงสร้างสังคมระดับมหภาคและจุลภาค ใน สังคมไทยกับการพัฒนา  
  นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สรายุทธ ยหะกร (2554) รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบธุรกิจการจัดงานศพชาวพุทธ: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและ 
  ผลกระทบ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สรายุทธ ยหะกร (2554) รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ 
  ราชการ ตัวชี้วัดที่ 17ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของมหาวิทยาลัย 
  สุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สรายุทธ ยหะกร (2551) รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ 
  ราชการ ตัวชี้วัดที่ 23 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  สรายุทธ ยหะกร (2556) แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านไทยคดีศึกษา ในระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน ทุนอุดหนุนการวิจัยเงิน
อุดหนุนการวิจัยสถาบันงบประมาณเงินรายได้ 
 
 7.3  บทควำมทำงวิชำกำร 
สรายุทธ ยหะกร (2550) “สังคมวิทยาแห่งความตาย” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (มิ.ย.-พ.ย.2550) หน้า 109-115 
สรายุทธ ยหะกร(2550) “เศรษฐกิจพอเพียง เริ่มในยุครุ่งอรุณแห่งความสุข” วารสารสุโขทัยศึกษา โครงการ 
  ศูนย์สุโขทัยศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 106-110 
สรายุทธ ยหะกร (2551) “ไทยคดีศึกษา : เอกลักษณ์และแนวทางการศึกษา” วารสารสุโขทัยศึกษา โครงการ 
  ศูนย์สุโขทัยศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน้า 63-69 
สรายุทธ ยหะกร (2551) “สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไทย): ช่องว่างทางสารสนเทศและคุณภาพการใช้”  
  วารสารห้องสมุดปีที่ 52 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2551) หน้า 61-67 



สรายุทธ ยหะกร (2558) “การค้ามนุษย์ในประเทศไทย” Http://e-jodil.stou.ac.th ปีที่ 5 ฉบับที่ 2  
  (ก.ค.-ธ.ค. 2558) หน้า 106 - 118 
 

8. ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและ/หรือวิชำชีพ 
 สรายุทธ ยหะกร (2556) การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อเนื้อหา 
  ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3 วันที่ 3-4 กันยายน 2556 
สรายุทธ ยหะกร (2556) ปัจจัยความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชาไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย 
  การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3 วันที่ 3-4  
  กันยายน 2556 
สรายุทธ ยหะกร (2556) การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อ 
  ความยากง่ายของเนื้อหาชุดวิชา 12301 วิวัฒนาการการเมืองไทย การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ 
  บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 3 วันที่ 3-4 กันยายน 2556 
 
9. งำนบริกำรวิชำกำร 
       9.1 งำนบริกำรทำงวิชำกำรภำยในมหำวิทยำลัย 
1) วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “สารพันวิชาการกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการ
บริหารการปกครองท้องที่ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 จ านวน 1 ชั่วโมง, วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 จ านวน 1 
ชั่วโมง และ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 จ านวน 1 ชั่วโมง) 
2) วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การฟังและการพูดภาษาไทย” โครงการจัดหลักสูตรภาษาไทยแก่นักศึกษา 
Yunnan Radio and Television University วันที่ 2 กันยายน 2554 – 25 ตุลาคม 2554 
3) วิทยากรบรรยาย “หัวข้อการฟังและการพูดภาษาไทย” โครงการจัดหลักสูตรภาษาไทยแก่ Ms.Duan 
Yuanbing วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 – 30 มีนาคม 2555 (จ านวน 61 ชั่วโมง) 
4) วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยชุดวิชา” ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
  9.2 งำนบริกำรทำงวิชำกำรภำยนอกมหำวิทยำลัย 
- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงและปัญหาทางสังคม” หลักสูตรการทัพอากาศ วิทยาลัยการทัพ
อากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่ 2552-2554 
- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม” (14 ก.ค. 2552) หลักสูตรการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมในหน่วยทหาร ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัยไทย 



- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม” (20 ก.ค. 2552) หลักสูตรการ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยทหาร ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
- วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การคิดบวก (Positive thinking) 21 มี.ค.2557 โรงแรมป่าตองบีช ภูเก็ต 

10. ประสบกำรณ์ในกำรสอนหรือรับผิดชอบงำนระดับบัณฑิตศึกษำ 
       1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาไทยคดีศึกษา (ต่อเนื่อง 2 ปี)   
       2.  ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา  ชุดวิชาประสบการณ์ไทยคดีศึกษา 
       3.  กรรมการและบรรณาธิการบริหารชุดวิชา  ชุดวชิาการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา 
 
 
 


