คู่มือนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
(แบบ 2 – มีวชิ าเรี ยน)
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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คํานํา
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2 – มีวิชาเรี ยน) เห็นสมควรให้ จดั ทํา
คู่มือนิสิตขึ ้น เพื่อให้ นิสิตที่เข้ าศึกษาใหม่ได้ เข้ าใจถึงระบบการเรี ยนการสอนที่สถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ จดั ขึ ้นและเพื่อเป็ นแนวทางแก่นิสิตในการดําเนินกิจกรรมตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
กําหนดไว้ โดยคูม่ ือนิสติ นี ้จะมีกิจกรรมการศึกษาที่นอกเหนือจากคูม่ ือของบัณฑิตวิทยาลัย
อรพินทร์ ชูชม
ดุษฎี โยเหลา
อ้ อมเดือน สดมณี
สุภาพร ธนะชานันท์
คณะผู้จดั ทําคูม่ ือ
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ..........................................................................
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การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วท.ด..........................................................................
แผนการเรี ยน................................................................................................................
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ภาคผนวก
- แบบขออนุมตั ชิ ื่อเรื่ องและดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร
ปริ ญญาโทต่อเนื่องปริ ญญาเอก)
- แบบขออนุมตั แิ ต่งตังคณะกรรมการสอบปากเปล่
้
าปริญญานิพนธ์ (หลักสูตรปริญญา
โทต่อเนื่องปริญญาเอก)
- แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ (หลักสูตรปริญญาโท
ต่อเนื่องปริญญาเอก)
- ปกหน้ า และปกใจของการศึกษาก่อนนําเสนอปริ ญญานิพนธ์ (หลักสูตรปริญญาโท
ต่อเนื่องปริญญาเอก)
- แบบบันทึกงานวิจยั
- แบบบันทึกข้ อมูลการสํารวจและสร้ างเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
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18
20
23
24
26
27

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
(แบบ 2 – มีวิชาเรี ยน) ประจําปี การศึกษา 2550
1. รศ.ดร.อรพินทร์
ชูชม
ประธานหลักสูตร
2. ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์
ชัววัลลี
กรรมการ
3. รศ.ดร.ดุษฎี
โยเหลา
กรรมการ
ภาคบงกช
กรรมการ
4. ผศ.ดร.ฉันทนา
5. รศ.ดร.ผจงจิต
อินทสุวรรณ
กรรมการ
6. ผศ.ดร.อ้ อมเดือน
สดมณี
กรรมการ
7. อ.ดร.มนัส
บุญประกอบ
กรรมการ
8. อ.ดร.พรรณี
บุญประกอบ
กรรมการ
9. อ.ดร.สธญ
ภูค่ ง
กรรมการ
10. อ.ดร.สุภาพร
ธนะชานันท์
กรรมการ
อุน่ ฐิ ตวิ ฒ
ั น์
กรรมการ
11. อ.ดร.จรัล
12. อ.ดร.อังศินนั ท์
อินทรกําแหง
กรรมการ
13. อ.ดร.ยุทธนา
ไชยจูกลุ
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับผู้เข้ าศึกษา ในปี การศึกษา 2550 คือ
1. ผศ.ดร.อ้ อมเดือน
สดมณี
2. ดร.สุภาพร
ธนะชานันท์
3. รศ.ดร.ดุษฎี
โยเหลา
เบอร์ โทรศัพท์ และ E-mail address คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. อ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
wiladlak@swu.ac.th
02-6495172 ต่อ 7614
2. รศ.ดร.ดุษฎี
โยเหลา
dusadee@swu.ac.th
02-6641000 ต่อ 7627
3. รศ.ดร.ผจงจิต
อินทสุวรรณ pachongc@swu.ac.th
02-6641000 ต่อ 7618
คู่มือนิสติ 50-content : วิจิตร
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4. รศ.ดร.อรพินทร์

ชูชม

5. ผศ.ดร.ฉันทนา

ภาคบงกช

6. ผศ.ดร.อ้ อมเดือน

สดมณี

7. อ.ดร.มนัส

บุญประกอบ

8. อ.ดร.สธญ

ภูค่ ง

9. อ.ดร.พรรณี

บุญประกอบ

10. อ.ดร.ยุทธนา

ไชยจูกลุ

11. อ.ดร.อังศินนั ท์

อินทรกําแหง

12. อ.ดร.สุภาพร

ธนะชานันท์

13. อ.ดร.จรัล

อุน่ ฐิ ตวิ ฒ
ั น์

oraphin@swu.ac.th
02-6641000 ต่อ 7630
chantan@swu.ac.th
02-6641000 ต่อ 7637
omduean@swu.ac.th
02-6641000 ต่อ 7632
manutboo@swu.ac.th
02-6641000 ต่อ 7628
sadhon@swu.ac.th
02-6641000 ต่อ 7631
pannee@swu.ac.th
02-6641000 ต่อ 7623
yuttanac@swu.ac.th
02-6641000 ต่อ 7620
ungsinun@swu.ac.th
02-6641000 ต่อ 7624
supapor@swu.ac.th
02-6641000 ต่อ 7633
jarun@swu.ac.th
02-6641000 ต่อ 7621

รายชื่อนิสิตปริญญาเอกสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ รุ่ น 6 ปี การศึกษา 2550
น.ส.ฐิ ยาพร กันตาธนวัฒน์

081-3426805

นางอมราพร สุรการ

084-6579979

นายณัฐวุฒิ อรินทร์

081-4327319

น.ส.ปั ญญฎา ประดิษฐ
บาทุกา

089-4414635

นายดิษยุทธ์ บัวจูม

081-9673804
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นายอิสระ บุญญะฤทธิ์

089-1606150

นายไพฑูรย์ แสงพุม่

086-3285175

น.ส.สุมาลี จูมทอง

089-8075258

นางกันยารัตน์ กุยสุวรรณ

081-8033151

น.ส.สวรัตน์ สวธนไพบูลย์

084-0803838

นายสิทธิชยั ชมพูพาทย์

081-3933271

ท.พญ.จุฑารัตน์ ฉิมเรื อง
089-4420671
นายเฉลิมรัตน์ เจริ ญอินทร์ วงศ์ 081-3400140
นายสุรวิทย์ อัสสพันธุ์
087-1551662

การเข้ าศึกษาต่ อระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรเน้ นวิชาเรี ยน (แบบ 2)
วท.ม. และ วท.ด. สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
เกณฑ์ การพิจารณาเข้ าศึกษาต่ อ
สําหรับนิสติ ที่กําลังศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ในหลักสูตร วท.ม.
และ วท.ด. (ต่อเนื่อง)
1. เป็ นผู้มีผลการเรี ยนรายวิชาไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
3.50
2. เป็ นผู้แสดงความประสงค์เข้ าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
3. เป็ นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามการประเมินของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร กรณี
ยกเว้ นให้ เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนี ้
สําหรับนิสติ ที่สมัครด้ วยวุฒิปริญญาโท (บุคคลภายนอก) ในหลักสูตร วท.ด.
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์หรื อสาขาอื่น ๆ
ที่มีความเกี่ยวข้ อง จากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒรับรอง
2. มีความรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี
3. มีความประพฤติดี
4. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงซึง่ สังคมรังเกียจ หรื อเป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
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การขึน้ ทะเบียนนิสิต
สําหรั บนิสิตที่กาํ ลังศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขานี ้ และผ่ านการคัดเลือกให้ เข้ าศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต
1. คณะกรรมการบริ หารหลัก สูตรส่งรายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ แก่ รองอธิ การบดีฝ่าย
ั ฑิตในปี การศึกษานัน้ ๆ
วิชาการ เพื่อประกาศเป็ นรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกเข้ าศึกษาต่อระดับดุษฎีบณ
2. นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะขึ ้นทะเบียนเป็ นนิสิตระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต และมีรหัสประจําตัว
ของปี การศึกษาที่ขึ ้นทะเบียนเป็ นนิสิตระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต การขึ ้นทะเบียนเป็ นไปตามข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2550

สาระสําคัญของหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด.
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
หลักสูตรเน้ นวิชาเรี ยน (แบบ 2)

หลักสูตรมีลกั ษณะเป็ นสหวิทยาการ โดยมีจิตวิทยาเป็ นหลักและมีสงั คมวิทยา มานุษยวิทยา
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการศึกษาเป็ นวิชาที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิด และผู้เรี ยนต้ องมีความรู้
ความเข้ าใจซึ่งในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งหมายถึง วิธีการวิจัย สถิติเพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูล การวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
เนื ้อหาสาระของวิชาเรี ยนระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต จะมุ่งเน้ นที่การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการ
ทํางานบุคคลเพื่อประสิทธิผลของงาน การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
การทํางานและพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ และแนวทางในการพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

รายวิชาและปริญญานิพนธ์
กรณีท่ ี 1 ผู้เรี ยนที่ใช้ วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี หลักสูตร วท.ม. และ วท.ด. (ต่อเนื่อง)
ตารางแสดงรายวิชา / ปริญญานิพนธ์ ตามหลักเกณฑ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต (สําหรับผู้เข้ าศึกษาด้ วยวุฒปริญญาตรี )

หมวดและประเภท
หมวด ก. บังคับ
หมวด ก. เลือก
หมวด ข. บังคับ
หมวด ข. เลือก
หมวด ค. บังคับ
หมวด ง. ปริญญานิพนธ์ บังคับ
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รวมรายวิชาไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต ปริ ญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่
น้ อยกว่า 1 หน่วยกิต รายวิชาในหมวดต่าง ๆ มีดงั นี ้
บังคับหมวด ก. (ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต)
วป 501 วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ 1
วป 502 การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 511 สถิตเิ พื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 1
วป 701 วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ 2
วป 711 สถิตเิ พื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ 3
วป 801 สัมมนาเทคนิคการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์

2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)

เลือกหมวด ก. (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต)
บังคับหมวด ข. (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์ เชิงจิตวิทยา
วป 544 โครงสร้ างและระบบสังคม
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ประสิทธิผลของงาน
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทํางาน
วป 884 สัมมนาสังคมศาสตร์ เชิงพฤติกรรม

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

เลือกหมวด ข. (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต)
วป 803 ปฏิวตั กิ ารวิจยั 1
วป 804 ปฏิบตั กิ ารวิจยั 2

3(3-0)
3(3-0)

บังคับหมวด ง.
วป 999 ปริญญานิพนธ์
(48 หน่วยกิต)
กรณีท่ ีสอง ได้ แก่ ผู้เรี ยนที่ใช้ วฒ
ุ ิปริ ญญาโทเข้ ามาศึกษาในหลักสูตร วท.ด. ต้ องลงทะเบียนเรี ยนดัง
แสดงตามตาราง (สําหรับผู้เข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาโท)
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หมวดและประเภท
หมวด ก. บังคับ
หมวด ข. เลือก
หมวด ข. บังคับ
หมวด ข. เลือก
หมวด ค. บังคับ
หมวด ง. ปริญญานิพนธ์ บังคับ

หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า)
7
4
9
10
3
36

รวมรายวิชาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต ปริ ญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 69
หน่วยกิต หน่วยกิตต่าง ๆ มีดงั นี ้
บังคับหมวด ก. (ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต)
วป 701 วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ 2
วป 711 สถิตเิ พื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3
วป 801 สัมมนาเทคนิคการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์

2(2-0)
3(3-0)

เลือกหมวด ก. (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
บังคับหมวด ข. (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
วป 731 การวิจยั และกลวิธีในการพัฒนาบุคคลและกลุม่ เพื่อประสิทธิผลของงาน
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทํางาน
วป 884 สัมมนาสังคมศาสตร์ เชิงพฤติกรรม
บังคับหมวด ค.
วป 804 ปฏิบตั กิ ารวิจยั 2
บังคับหมวด ง.
วป 999 ปริ ญญานิพนธ์
(36 หน่วยกิต)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

การเลือกเรี ยนวิชาเลือก
นิสิตจะเลือกเรี ยนวิชาเลือกใด ให้ ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาของนิสิต โดยมีแนวทางในการ
เลือกดัง เลือกเรี ยนวิชาที่ตนรังขาดความรู้ เลือกตามความสนใจ เลือกวิชาที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
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ทําปริ ญญานิพนธ์ วิชาเลือกที่จะเปิ ดสอน จะต้ องมีผ้ เู รี ยนตลอดภาคการศึกษาจํานวนตังแต่
้ 5 คนขึ ้น
ไป (ยกเว้ นกรณีจ่ายฉุกเฉิน ที่ทําให้ จํานวนไม่ครบระหว่างภาคการศึกษา)
ถ้ านิสิตต้ องการเรี ยนวิชาเลือกใดที่ทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มิได้ เปดสอนให้ ตาม
กําหนดการ ตารางสอนตลอด 4 ภาคการศึกษา นิสิตจํานวนตังแต่
้ 5 คนขึ ้นไป สามารถส่งบันทึก
ขอให้ เปิ ดสอน ทางคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะได้ นํา บันทึกของนิ สิตเข้ าที่ ประชุมเพื่อการ
พิจารณาว่าสามารถ นิสติ ได้ หรื อไม่
ในกรณีที่นิสิตต้ องการศึกษาในหัวข้ อที่ตนเองสนใจเป็ นพิเศษและไม่ปรากฏในรายวิชาที่เปิ ด
สอน สถาบันฯ ไม่เปิ ดสอน เนื่องด้ วยจํานวนผู้เรี ยนไม่ถึง 5 คน หรื อด้ วยเหตุอื่น นิสิตอาจขอลงเรี ยน
เป็ น 991 การศึกษาวิจยั เฉพาะบุคคล หรื อ วป 882 หัวข้ อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยให้ นิสิต
ติดต่อกับอาจารย์ที่มีความรู้ความชํานาญในเรื่ องนัน้ ๆ
ในกรณีที่นิสิตต้ องการเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต (audit) จะต้ องได้ รับอนุญาตจากอาจารย์
ผู้สอน ไม่ นิสติ สอบและไม่มีผลการเรี ยนแจ้ ง จะบันทึกผลการเรี ยนว่า AV ต่อเมื่อมีการเรี ยนไม่น้อย
้
กว่าร้ อยละ เวลาเรี ยนทังหมด

การสอบภาษาต่ างประเทศ
ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พุทธศักราช 2548 ในหัวข้ อ 41 การสอบภาษา

การสอบวัดคุณสมบัติ
นิสติ ทุกคนต้ องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) ซึง่ เป็ นการสอบใน
เนื ้อหาวิชาที่เรี ยนในหลักสูตร นิสิตที่เข้ ามาศึกษาในปี การศึกษา 2550 สามารถสอบวัดคุณสมบัติได้
เมื่ อ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าครบถ้ ว นตามหลัก สูต รในภาคการศึ ก ษาใด จะมี สิ ท ธิ ส อบวัด
ั ้ ภาคการศึกษานันเป็
้ นต้ นไป คือประมาณภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2551 และ
คุณสมบัติตงแต่
นิสิตต้ องสอบวัดคุณสมบัติให้ ผ่าน สําหรับนิสิตที่สอบไม่ผ่านต้ องสอบแก้ ตวั ใหม่ โดยมีสิทธิ สอบวัด
คุณสมบัติเพียง 3 ครัง้ และหากนิสิตขาดสอบ ถือว่าสอบตกในครัง้ นัน้ ในการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ
ให้ ดําเนินการตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
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การทําปริญญานิพนธ์
นิสิตระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ที่ได้ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1
ปี การศึกษามีสิทธิ ที่จะเสนอชื่อเรื่ องปริ ญญานิพนธ์ ได้ นิสิตหลักสูตรนีม้ ีการทําปริ ญญานิพนธ์ ใน 2
ลักษณะดังนี ้
1. ผู้ที่ เ ข้ า ศึก ษาด้ ว ยวุฒิ ปริ ญ ญาตรี ในหลัก สูตร วท.ม. และ วท.ด. (ต่อ เนื่ อง) ต้ อ งทํ า
ปริ ญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต (เทียบเท่าปริ ญญานิพนธ์ ระดับปริ ญญาโท 12 หน่วยกิต และปริ ญญา
นิพนธ์ ประดับปริ ญญาเอก 48 หน่วยกิต) โดยนิสิตจะต้ องนําเสนอเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ ที่เทียบเท่า
จํานวน 12 หน่วยกิตก่อน ตามขันตอนเดี
้
ยวกับปริ ญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต เมื่อได้ รับอนุญาตให้ ทํา
ปริ ญญานิพนธ์ เรื่ องแรกแล้ วจึงมีสิทธิ์เสนอชื่อปริ ญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิตได้ (เทียบเท่า 36 หน่วยกิต)
โดยหัวข้ อเรื่ องปริ ญญานิพนธ์ เทียบเท่า 12 หน่วยกิต และเทียบเท่า 36 หน่วยกิตควรมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้ องกัน
2. ผู้ที่เข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาโท ในหลักสูตร วท.ด. ต้ องทําปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
หัวข้ อการวิจัยสําหรั บนิ สิตปริ ญญาเอกในการทํ าปริ ญญานิพนธ์ เป็ นปั ญหาการวิจัยที่ มี
ลักษณะสอดคล้ องกับเนื ้อหาสาระของหลักสูตร ซึง่ เน้ นเรื่ องการถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทํางาน
และการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีของบุคคลและสังคม เพื่อผลที่ได้ จากการวิจยั สามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้ใน
เรื่ องนัน้ นําไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาบุคคลและสังคม และเพื่อการวางแผนหรื อนโยบายต่อไป
นิสิตจะดําเนินการทําปริ ญญานิพนธ์ ให้ เสร็ จสมบูรณ์ได้ โดยผ่านลําดับขันดั
้ งนี ้ การเสนอชื่อ
เรื่ องปริ ญญานิพนธ์ การเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ และการทําปริ ญญานิพนธ์
ขัน้ ตอนการเสนอชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์
1. นิสิตติดต่อคณาจารย์ที่จะเป็ นคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ ให้ เป็ นที่ปรึกษาใน
การให้ คําแนะนํ าในการเสนอชื่อเรื่ องปริ ญญานิพนธ์ กับนิสิต โดยนิสิตต้ องพัฒนาชื่อเรื่ องปริ ญญา
นิพนธ์ภายใต้ การให้ คําปรึกษาของคณาจารย์กลุม่ นี ้
2. นิสิตนําเสนอชื่อเรื่ องปริ ญญานิพนธ์ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการควบคุมปริ ญญา
นิพนธ์ โดยนําเสนอตามแบบขออนุมตั ิดําเนินการทําปริ ญญานิพนธ์ ของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ต่อเลขานุการคณะกรรมการบริ หารหลัก สูตร พร้ อมกับชื่ อเรื่ อ งปริ ญญานิ พนธ์ ที่ เ ป็ นการนํ า เสนอ
รายงานกรอบแนวคิดการวิจยั ประมาณ 10 หน้ า จํานวน 10 ชุด
3. นิสิตเข้ าร่ วมฟั งผลการพิจารณาชื่ อเรื่ องปริ ญญานิพนธ์ ตามวัน-เวลาที่คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรได้ กําหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาชื่อเรื่ อง
คู่มือนิสติ 50-content : วิจิตร
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4. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลัก สูตรเป็ นไปในลักษณะอนุมัติชื่ อเรื่ อง
หรื อไม่อนุมตั ิ นิสิตที่ได้ รับอนุมตั ิชื่อเรื่ อง ให้ ดําเนินการพัฒนาเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ ตอ่ ไป โดยปฏิบตั ิ
ตามข้ อเสนอแนะของที่ประชุม
หมายเหตุ : - คณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ เทียบเท่า 12 หน่วยกิต (สําหรับนิสิตหลักสูตร
ต่อเนื่อง วท.ม. – วท.ด.) ประกอบด้ วยประธาน 1 คน และกรรมการ 1 คน
- คณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต หรื อ 48 หน่วยกิ ต ประกอบด้ วย
ประธาน 1 คน และกรรมการ 2 คน
ขัน้ ตอนการเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์
1. นิสติ เสนอเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์เทียบเท่า 12 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต หรื อ 48 หน่วยกิต
จํานวน 6 ชุด ที่ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ พร้ อมแบบฟอร์ ม บว.61 ของ
บัณฑิตวิทยาลัย ต่อเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. การกําหนดเวลาในการส่งเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะดําเนินการจัดประชุมพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันที่สง่ เค้ า
โครงปริ ญญานิพนธ์ ให้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. นิสิตนําเสนอเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ ปากเปล่าในวันที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
กํ า หนดไว้ โดยนิ สิ ต จะได้ รั บ บัน ทึก รายงานผลการประชุม พิ จ ารณาเค้ า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ จ าก
เลขานุการคณะกรรมการหลังจากวันประชุมพิจารณา 1 สัปดาห์ โดยนิสิตต้ องปฏิบตั ิตามมติของที่
ประชุมอย่างเคร่งครัด
4. เมื่อคณะกรรมการฯ อนุมตั ิให้ ดําเนินการทําปริ ญญานิพนธ์ เลขานุการคณะกรรมการ
จะนําเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 3 ฉบับ และ บว.61 เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ดําเนินการทําปริ ญญานิพนธ์ตอ่ ไป นิสิตจะต้ องติดตามเรื่ องกับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
เซ็นรับทราบคําอนุมตั ดิ งั กล่าว
5. นิ สิ ต ต้ อ งส่ ง เค้ า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ ฉ บับ อนุมัติ จ ากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย แก่ เ ลขานุก าร
คณะกรรมการฯ 1 ฉบับ
6. ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่ องปริ ญญานิพนธ์ หรื อคณะกรรมการควบคุมการทํา
ปริ ญญานิพนธ์ นิสติ ต้ องทําเรื่ องเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้ แบบฟอร์ มคําร้ องทัว่ ไป
(ปว.02) ของบัณฑิ ตวิทยาลัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้ องผ่านความเห็นของอาจารย์ ที่ปรึ กษา
คณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
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หมายเหตุ : ข้ อ 1-5 ใช้ เฉพาะกับเค้ าโครงปริญญานิพนธ์จํานวน 36 หน่วยกิต และ 48 หน่วยกิต
ข้ อ 1 ถึง 3 ใช้ กับปริ ญญานิพนธ์ เที ยบเท่า 12 หน่วยกิ ตหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด.
(ต่อเนื่อง) และเมื่อคณะกรรมการฯ อนุมัติให้ ดําเนินการทําปริ ญญานิพนธ์ ได้ นิสิตต้ องส่งเค้ าโครง
ปริ ญญานิพนธ์ ฉบับอนุมตั ิจากประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรแก่เลขานุการคณะกรรมการฯ 1
ฉบับ และในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงชื่ อ เรื่ อ งปริ ญ ญานิ พ นธ์ หรื อ คณะกรรมการควบคุม การทํ า
ปริ ญญานิพนธ์ นิสิตต้ องทําเรื่ องเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ใช้ แบบฟอร์ มคํา
ร้ องทั่วไป ของสถาบัน วิ จัย พฤติก รรมศาสตร์ นิ สิตต่อเนื่ อ งที่ ทํ า ปริ ญญานิ พ นธ์ 48 หน่ว ยกิ ต ต้ อ ง
นําเสนอเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ เทียบเท่า 12 หน่วยกิตก่อน เมื่อได้ รับอนุมตั ิให้ ดําเนินการทําปริ ญญา
นิพนธ์เทียบเท่า 12 หน่วยกิตแล้ วจึงสามารถนําเสนอเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์จํานวน 48 หน่วยกิตได้ ใน
ภายหลัง
สําหรับนิสติ ในหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด. (ต่อเนื่อง) ที่ต้องทํางานวิจยั เทียบเท่าปริ ญญา
นิพนธ์ ระดับปริ ญญาโท 12 หน่วยกิตนัน้ ให้ ใช้ แบบอนุมตั ิชื่อเรื่ องปริ ญญานิพนธ์ และดําเนินการทํา
หน้ า ปกปริ ญ ญานิ พ นธ์ และหน้ า อนุมัติ ป ริ ญ ญานิ พ นธ์ ของสถาบัน วิ จัย พฤติ ก รรมศาสตร์ (ดูใ น
ภาคผนวก)
ขัน้ ตอนการทําปริญญานิพนธ์
เมื่อนิสิตได้ รับอนุมตั ิจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ (ปริ ญญานิพนธ์ เทียบเท่า 12 หน่วย
กิต) หรื อบัณฑิตวิทยาลัย (ปริ ญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต หรื อ 48 หน่วยกิต) ให้ ดําเนินการทําปริ ญญา
นิพนธ์ได้ นิสติ ต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. แผนการทําปริญญานิพนธ์
นิสิตต้ องจัดทําแผนการดําเนินงานในการทําปริ ญญานิพนธ์ มอบให้ คณะกรรมการ
ควบคุมการทําปริ ญญานิพนธ์ และเลขานุการคณะกรรมการฯ
นิสติ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้
นิสติ ต้ องมาพบคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์อย่างสมํ่าเสมอ
2. การรายงานความก้ าวหน้ าในการทําปริญญานิพนธ์
นิสติ ต้ องรายงานความก้ าวหน้ าในการทําปริ ญญานิพนธ์อย่างน้ อยภาคเรี ยนละ 1 ครัง้ ว่า
ดําเนิ นงานไปตามแผนและหรื อมี ปัญหาอุปสรรคหรื อไม่ อย่างไร โดยรายงานความก้ าวหน้ าผ่าน
คณะกรรมการควบคุม การทํ า ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ผ่ า นคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร โดยมอบให้
เลขานุการคณะกรรมการฯ
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3. การสอบปากเปล่ าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
เมื่อนิสิตดําเนินการทําปริ ญญานิพนธ์ เสร็ จ โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการทํา
ปริ ญญานิพนธ์ หลังจากได้ รับการอนุมตั ิเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ จากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ดังนี ้
- ปริ ญญานิพนธ์ เทียบเท่า 12 หน่วยกิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) จะต้ องมีเวลาอย่าง
น้ อย 3 เดือน
- ปริ ญญานิพนธ์ จํานวน 36 หน่วยกิต จะต้ องมีเวลาอย่างน้ อย 9 เดือน
- ปริ ญญานิพนธ์ จํานวน 48 หน่วยกิต จะต้ องมีเวลาอย่างน้ อย 12 เดือน
นิสติ ยื่นแบบฟอร์ ม บว.63/1 และ บว.63/1 ก. ของบัณฑิตวิทยาลัยต่อประธานคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตร เพื่อให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร แต่งตังคณะกรรมการสอบปากเปล่
้
า
ปริ ญญานิพนธ์ ที่ปีระกอบด้ วย คณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ กรรมการพิจารณาเค้ าโครง
ปริ ญญานิพนธ์ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน โดยให้ มีการกําหนดวันสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ
ปริญญานิพนธ์ หลังขออนุมตั สิ อบปากเปล่าอย่างน้ อย 25 วัน
นิสิตสอบปากเปล่าปริ ญญานิพนธ์ กบั คระกรรมการสอบปากเปล่า ตามวัน-เวลาที่
กําหนดไว้ คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์ ประเมินคุณภาพปริ ญญานิพนธ์ ใน
ด้ านต่าง ๆ ประกอบด้ วยเนื ้อหา กระบวนการวิจยั การเขียน และการสอบปากเปล่า
4. การจัดทําและส่ งปริญญานิพนธ์
ให้ นิสิตปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่ อง แนวปฏิบัติในการทํ าปริ ญญา
นิพนธ์ ในหัวข้ อการจัดทําและส่งปริ ญญานิพนธ์
ให้ นิ สิ ต ส่ ง ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ฉ บับ สมบู ร ณ์ 2 เล่ ม พร้ อมแผ่ น บัน ทึ ก ข้ อ มูล (CD)
ปริญญานิพนธ์ จํานวน 1 ชุด แก่สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ผ่านเจ้ าหน้ าที่ประสานงานการเรี ยนรู้
ให้ นิสิตกรอกข้ อมูลเครื่ องมือวิจัย และงานวิจัย ตามแบบฟอร์ มของสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ พร้ อมแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD) ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ประสานงานการเรี ยนรู้ (ดูในภาคผนวก)
5. การเผยแพร่ ผลงานปริญญานิพนธ์
ให้ นิสิตปฏิบตั ิตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ในหัวข้ อการเผยแพร่ ผลงานปริ ญญา
นิพนธ์
ให้ นิสติ นําหลักฐานการเผยแพร่ โดยผลงานปริ ญญานิพนธ์หรื อส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิง่ พิมพ์ทางวิชาการต่อสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
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การสําเร็จการศึกษาหลักสูตร วท.ด.
1. ใช้ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร จนสําเร็ จการศึกษาอย่างน้ อย 3 ภาคการศึกษา
ปกติ และอย่างมากสําหรับนิสติ วุฒิเริ่ มต้ นต่างกันดังนี ้
นิสติ วุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
นิสติ วุฒิปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
2. สอบได้ จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้ หรื อได้ รับยกเว้ นตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
5. สอบวัดคุณสมบัตไิ ด้
6. เสนอปริ ญญานิพนธ์ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริ ญญานิพนธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ าย
7. ส่งปริ ญญานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ กับบัณฑิตวิทยาลัย และ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
8. ผลงานปริ ญญานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรื อ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ โดยส่ง
หลักฐานการตีพิมพ์มอบให้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
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แผนการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบมีวิชาเรียน) สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
สําหรับ นิสิตที่เข้ าศึกษาเรียนปี การศึกษา 2550
ภาคเรี ยนที่ 1 (ภาคต้ น/ปี การศึกษา 2550)

ภาคเรี ยนที่ 2 (ภาคปลาย/ ปี การศึกษา 2550)

วป 701

วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ II

บังคับ ก

วป 781

การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทํางาน

บังคับ ข

วป 787

พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์

เลือก ข

วป 722

ผู้นํา สมาชิกและการพัฒนาองค์กร

เลือก ข

วป 522

ทฤษฎีและการวิจยั พัฒนาการทางจิต

เลือก ข

วป 502 การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์

เลือก ก

รวม
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2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

1115

วป 711

สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ II

บังคับ ก

วป 731

การวิจยั และกลวิธีในการพัฒนาบุคคลและกลุม่ เพื่อ

บังคับ ก

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ประสิทธิภาพของงาน
วป 784

จริยธรรมกับการพัฒนาบุคคลและสังคม

เลือก ข

วป 703

การวิจยั เชิงคุณภาพ

เลือก ข

วป 886

สัมมนาการวิจยั พัฒนศึกษาการเพื่อชีวิตการทํางาน

เลือก ข

วป 702

เทคนิคการวิเคราะห์เครื่ องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์

เลือก ก

วป 734

ปรี ชาเชิงอารมณ์กบั คุณภาพชีวิตและการทํางาน

เลือก ข

วป 716

การสังเคราะห์งานวิจยั

เลือก ก

วป 591

การคิดถูกวิธี

เลือก ข

วป 991

การศึกษาวิจยั เฉพาะบุคคล

เลือก ข

หน่ วย
กิต
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รวม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
หน่วย
1-3
กิต
12- หน่ วย
15
กิต

ภาคเรี ยนที่ 3 (ภาคต้ น/ปี การศึกษา 2551)

ภาคเรี ยนที่ 4 (ภาคปลาย/ปี การศึกษา 2551)

วป 801

สัมมนาเทคนิคการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์

บังคับ ก

2

หน่วยกิต

วป 884

สัมมนาสังคมศาสตร์ เชิงพฤติกรรม

บังคับ ข

3

หน่วยกิต

วป 712

สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV

เลือก ก

2

หน่วยกิต

วป 733

การพัฒนาแรงจูงใจในการทํางาน

เลือก ข

3

หน่วยกิต

วป 791

การบริหารจัดการโครงการ

เลือก ก

2

หน่วยกิต

วป 802

สัมมนาการวิจยั เชิงคุณภาพ

เลือก ก
บังคับ
ค

3 หน่วยกิต

วป 804 ปฏิบตั ิการวิจยั II
วป 991

การศึกษาวิจยั เฉพาะบุคคล

เลือก ข
รวม

คู่มือนิสติ 50-content : วิจิตร

วป 999

ปริญญานิพนธ์

บังคับ ง

36 หน่วยกิต

รวม

36 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
1-3 หน่วยกิต
1114 หน่ วยกิต
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบขออนุมัตชิ ่ ือเรื่องและดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
(หลักสูตรปริญญาโทต่ อเนื่องปริญญาเอก)
...........................................
1. ชื่อนิสิต ...................................................................................................................................
2. รหัสประจําตัว.........................................................................................................................
3. หลักสูตร
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตร กศ.ด. วท.ด. ศศ.ด. ปร.ด.
อื่น ๆ ระบุ...........................
สาขา ...........................................................................................................
โทรศัพท์ ...................... โทรศัพท์ที่ทํางาน ..................... โทรศัพท์มือถือ .........................
4. ขออนุมัตดิ าํ เนินการทําปริญญานิพนธ์
ข้าพเจ้าขออนุมตั ิดาํ เนินการทําปริ ญญานิพนธ์ชื่อเรื่ องต่อไปนี้
ชื่อเรื่ องภาษาไทย ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
คําสําคัญ (Keyword) ภาษาไทย ...................................................................................................
คําสําคัญ (Keyword) ภาษาอังกฤษ ............................................................................................
วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์โดยย่อ .........................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
โดยมีคณะกรรมการควบคุมการทําปริ ญญานิพนธ์ ดังต่อไปนี ้
ประธาน ........................................................ วุฒิ ..........................................................
กรรมการ ........................................................ วุฒิ .........................................................
กรรมการ ........................................................ วุฒิ .........................................................
ทังนี
้ ้อาจารย์ผ้ มู ีชื่อดังกล่าวข้ างต้ น ยินยอมรับเป็ นกรรมการ ฯ และให้ ความเห็นชอบในการเสนอเค้ า
โครงปริ ญญานิพนธ์ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณาด้ วยแล้ ว
................................................................ ลงชื่อนิสติ
................................................................ ผู้รับเสนอเป็ นประธานฯ
คู่มือนิสติ 50-content : วิจิตร
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5. ความเห็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
นิสติ ผู้นี ้ได้ เสนอเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ จํานวน....................ฉบับ เมื่อวันที่..........................
เดือน......................... พ.ศ. ................. และเห็นสมควรได้ จดั ประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่.................
เดือน.................................. พ.ศ. ........................

..........................................................
(ดร.ยุทธนา ไชยจูกลุ )
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร
อนุมตั ชิ ื่อเรื่ องและคณะกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ์
อนุมตั ใิ ห้ ดําเนินการทําปริ ญญานิพนธ์ได้
ให้ เสนอเค้ าโครงฯ เข้ าพิจารณาเป็ นครัง้ ที่ 2 ในวันที่..........เดือน...................พ.ศ. .........

...............................................................
(รศ. ดร. อรพินทร์ ชูชม)
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ............
คณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..
4. ……………………………………………..
5. ……………………………………………..
6. ……………………………………………..

คู่มือนิสติ 50-content : วิจิตร
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบขออนุมัตแิ ต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบปากเปล่ าปริญญานิพนธ์
(หลักสูตรปริญญาโทต่ อเนื่องปริญญาเอก)
...........................................
...........................................................................................................................
1. ชื่อนิสิต
2. รหัสประจําตัว.......... ................................................................................................................
3. หลักสูตร ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตร กศ.ด. วท.ด. ศศ.ด. ปร.ด. อื่น ๆ ระบุ..
สาขา................................................................................................................
โทรศัพท์ .................. โทรศัพท์ที่ทํางาน .................... โทรศัพท์มือถือ ................................
4.จํานวนหน่ วยกิตทัง้ หมดที่เรียน...............................หน่วยกิต ปริ ญญานิพนธ์...........................
5. ชื่อปริญญานิพนธ์ ทไี่ ด้ รับอนุมตั ิ

ชื่อเรื่ องภาษาไทย ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
6. คณะกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ์
ประธาน ........................................................ วุฒิ ..........................................................
กรรมการ ........................................................ วุฒิ .........................................................
กรรมการ ........................................................ วุฒิ .........................................................
ทังนี
้ ้อาจารย์ผ้ มู ีชื่อดังกล่าวข้ างต้ น ยินยอมรับเป็ นกรรมการ ฯ และให้ ความเห็นชอบในการเสนอเค้ า
โครงปริญญานิพนธ์ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณาด้ วยแล้ ว
................................................................ ลงชื่อนิสติ
................................................................ ผู้รับเสนอเป็ นประธานฯ
7.ขออนุมัตส
ิ อบปากเปล่ าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
ในวันที่........เดือน..................พ.ศ................. เวลา................น. ห้ อง.....................ตึก.................
(ให้ กําหนดวันสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ หลังยื่นสอบปากเปล่าอย่างน้ อย 25 วัน)
ลงชื่อ................................................นิสติ
ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการควบคุมการทําปริ ญญานิพนธ์
ลงชื่อ................................................กรรมการควบคุมการทําปริ ญญานิพนธ์
ลงชื่อ................................................กรรมการควบคุมการทําปริ ญญานิพนธ์
วันที่.................เดือน............................พ.ศ..........................
คู่มือนิสติ 50-content : วิจิตร
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8. ความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
8.1 คณะกรรมการฯ ขอเสนอแต่งตัง้
(ศ. , รศ. , ผศ. , อ.)...................................วุฒกิ ารศึกษา..........................................
เป็ นกรรมการที่แต่งตังเพิ
้ ่มเติมสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ โดยต้ องเป็ นกรรมการบริ หาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชาซึง่ เคยเป็ นเข้ าประชุมพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสติ ผู้นี ้
(ศ. , รศ. , ผศ. , อ.)................................วุฒิการศึกษา................................................
เป็ นกรรมการที่แต่งตังเพิ
้ ่มเติมสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ (ต้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย) โดยได้ ตดิ ต่อกับกรรมการท่านนี ้เป็ นการภายในแล้ ว
8.2 คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์
ประธาน...........................................................................................
กรรมการ.........................................................................................
กรรมการ.........................................................................................
กรรมการ.........................................................................................
กรรมการ.........................................................................................
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ที่เสนอขอแต่งตังเป็
้ นกรรมการฯ
ข้ างต้ นแล้ ว เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เรื่ อง คณะกรรมการเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์ ทุก
ประการ
ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ลงชื่อ......................................................ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั พฤติกรรมการศาสตร์
วันที่.............เดือน....................................พ.ศ..........................

คําสั่ งประธานกรรมการบริหารหลักสู ตร

อนุมตั ใิ ห้ สอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ตามกําหนดการในข้ อ 7
อนุมตั แิ ต่งตังกรรมการสอบปากเปล่
้
าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
..................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
(
)
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .............
คู่มือนิสติ 50-content : วิจิตร
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริทรวิโรฒ
รายละเอียดของการสอบปากเปล่ าปริญญานิพนธ์
ชื่อนิสติ (นาย , นาง , นางสาว)......................................รหัสประจําตัว............................................
หลักสูตร ( ) ปริญญานิพนธ์ หลักสูตร ( ) กศ.ด. ( ) ศศ.ด. ( ) วท.ด. ( ) ปร.ด.
( ) อื่น ๆ ระบุ...................สาขาวิชา.........................................................................
ชื่อปริญญานิพนธ์ …………………..………….………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
สถาบัน ฯ อนุมตั ิให้ สอบปากเปล่าวันที่..........เดือน.................พ.ศ.............เวลา............น. ห้ อง.........ตึก................
ที่อยู่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่ าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
1. ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์
ชื่อ-สกุล..........................................ภาควิชา....................................คณะ/สถาบัน..........................................
มหาวิทยาลัย...........................บ้ านพักเลขที่..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.......................
จังหวัด..........................................โทร.................................โทรสาร...............................................................
2. กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
ชื่อ-สกุล......................................ภาควิชา....................................คณะ/สถาบัน...............................................
มหาวิทยาลัย.......................บ้ านพักเลขที่..............ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด...............................................โทร....................................................โทรสาร........................................
3. กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
ชื่อ-สกุล..........................................................ภาควิชา....................................คณะ/สถาบัน...........................
มหาวิทยาลัย............................บ้ านพักเลขที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................
จังหวัด.....................................โทร...........................................โทรสาร...........................................................
4. กรรมการแต่ งตัง้ เพิ่มเติมในการสอบปากเปล่ าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
ชื่อ-สกุล.....................................ภาควิชา....................................คณะ/สถาบัน.............................................
มหาวิทยาลัย........................บ้ านพักเลขที่..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.......................
จังหวัด......................................โทร..........................................โทรสาร......................................................
5. กรรมการแต่ งตัง้ เพิ่มเติมในการสอบปากเปล่ าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
ชื่อ-สกุล.........................................ภาควิชา....................................คณะ/สถาบัน.....................................
มหาวิทยาลัย........................บ้ านพักเลขที่..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..........................
จังหวัด..................................โทร..............................โทรสาร.......................................................................

คู่มือนิสติ 50-content : วิจิตร
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบรายงานผลการสอบปากเปล่ าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
(หลักสูตรปริญญาโทต่ อเนื่องปริญญาเอก)
...........................................
1. ชื่อนิสติ (นาย , นาง , นางสาว)........................................................รหัสประจําตัว............................................
2. หลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตร กศ.ด. วท.ด. ศศ.ด. ปร.ด. อื่น ๆ ระบุ.......
สาขา ..............................................................................................................................
โทรศัพท์บ้าน ..................... โทรศัพท์ที่ทํางาน ........................... โทรศัพท์มือถือ ....................................
3.จํานวนหน่วยกิตทังหมดที
้
่เรี ยน................................หน่วยกิต ปริญญานิพนธ์...................................หน่วยกิต
4. ชื่อปริ ญญานิพนธ์ .................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5. ทําการสอบเมื่อวันที่………………เดือน...........................พ.ศ.................................................
สถานที่สอบ ห้ อง....................................................ตึก.........................................................................
6. ผลการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์
( ) ผ่าน
( ) ไม่ผา่ น (โปรดทําบันทึกชี ้แจงเหตุผลของคณะกรรมการ ฯ)
ลงชื่อ......................................................ประธานสอบปริญญานิพนธ์
ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการควบคุมการทําปริ ญญานิพนธ์
ลงชื่อ......................................................กรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ์
ลงชื่อ......................................................กรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ์
้ ่มเติม
ลงชื่อ......................................................กรรมการที่แต่งตังเพิ
ลงชื่อ......................................................กรรมการที่แต่งตังเพิ
้ ่มเติม

คู่มือนิสติ 50-content : วิจิตร
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ชื่อเรือ่ ง

การศึกษาก่อนการนําเสนอปริญญานิพนธ์
ของ
...............................................................

เสนอต่อสถาบันวิ จยั พฤติ กรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญาวิ ทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาการวิ จยั พฤติ กรรม
ศาสตร์ประยุกต์
เดือน พ.ศ.

คู่มือนิสติ 50-content : วิจิตร

24

http://bsri.swu.ac.th

คณะกรรมการควบคุมและคณะกรรมการสอบได้พิจารณา การศึกษาก่อนการนําเสนอ
ปริ ญญานิ พนธ์ฉบับนี้ แล้ว เห็นสมควรรับเป็ นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วิ ทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิ ต วิ ชาเอกการวิ จยั พฤติ กรรมศาสตร์ประยุกต์ ของสถาบันวิ จยั
พฤติ กรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
คณะกรรมการควบคุม
………………………………………………ประธาน
(
)
………………………………………………กรรมการ
(
)
คณะกรรมการสอบ
………………………………………………ประธาน
(
)
………………………………………………กรรมการ
(
)
………………………………………………กรรมการทีแ่ ต่งตัง้ เพิม่ เติม
(
)
………………………………………………กรรมการทีแ่ ต่งตัง้ เพิม่ เติม
(
)
………………………………………………กรรมการทีแ่ ต่งตัง้ เพิม่ เติม
(
)
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์อนุ มตั ใิ ห้รบั การศึกษาก่อนการนําเสนอปริญญานิพนธ์
ฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต วิชาเอกการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

……………………………………ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
(
)
วันที…
่ ….เดือน…………………พ.ศ……..
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แบบบันทึกงานวิจัย
รหัสงานวิจยั ............................................................................................(ไม่ต้องกรอก)
ชื่องานวิจยั ....................................................................................................................................
ชื่อผู้วิจยั .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา.......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ประเภทของงานวิจยั ( ) งานวิจยั เชิงสํารวจ
( ) งานวิจยั เชิงทดลอง
( ) งานวิจยั เชิงคุณภาพ
( ) งานวิจยั เชิงประวัตศิ าสตร์
( ) งานวิจยั เชิงสํารวจและพัฒนา
( ) งานวิจยั เชิงข้ ามวัฒนธรรม
ที่มาของงานวิจยั
( ) รายงานการวิจยั ของสถาบัน
( ) ปริ ญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
( ) ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ปี ที่พิมพ์......................................................
จํานวนหน้ า..................................................
แหล่งอ้ างอิง.................................................
(ใส่หมายเลข call no ของห้ องสมุด)
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)...............................................................................(ไม่ต้องใส่)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................(ไม่ต้องใส่)
กลุม่ ตัวอย่าง.............................................................................................
คําสําคัญ (Keyword)……………………………………………………………(ตัวแปรต้ น)
..................................................................................(ตัวแปรตาม)
..................................................................................(ดูบทที่ 2 เอาหัวข้ อ
แนวคิดทฤษฎี)
..................................................................................(สถิตสิ ําคัญที่เป็ นหลัก)
..................................................................................(กลุม่ ตัวอย่าง)
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แบบบันทึกข้ อมูลการสํารวจและสร้ างเครื่ องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
คําชีแ้ จง
โปรดทําเครื่ องหมาย 9 ในตัวเลือกหรื อกรอกข้ อความลงในช่องว่าง และแนบสําเนาเครื่ องมือวัด
รหัสเครื่ องมือวัด.......................................................................................(ไม่ต้องกรอก)
ผู้บนั ทึกข้ อมูล.................................................................................................................
ข้ อมูล
1. ชื่อเครื่ องมือวัด..................................................................................................................
2. แหล่งอ้ างอิง
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(ห้ องสมุด สถานที่)..............................................................................................................
หมายเลขเรี ยกหนังสือ..........................................................................................................
3. ที่มาของเครื่ องมือ
สร้ างเอง........................................................................................................................
พัฒนามาจาก.................................................................................................................
แปลและปรับปรุงมาจาก...................................................................................................
4. จุดประสงค์ในการสร้ างเครื่ องมือวัด
เพื่อพัฒนาเครื่ องมือ
เพื่อใช้ ในงานวิจยั
อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................................................
5. จุดประสงค์ของเครื่ องมือวัด (วัดตัวแปรอะไร นิยามว่าอย่างไร)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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6. รูปแบบของการตอบและการให้ คะแนน
Rating Scale การให้ คะแนน.........................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Multiple Choice กี่ตวั เลือก การตรวจให้ คะแนน...............................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Short Answer การตรวจให้ คะแนน
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Essay การตรวจให้ คะแนน
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7. คุณภาพของเครื่ องมือวัด
วิธีการหาคุณภาพของเครื่ องมือวัดรายข้ อ ประกอบด้ วย กลุ่มทดลองใช้ วิธีการและดัชนี กลุ่ม
ทดลองใช้ เครื่ องมือ................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ความยาก (วิธีการ และพิสยั ของค่าความยาก)........................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
อํานาจจําแนก (วิธีการและพิสยั ของค่าอํานาจจําแนก)...............................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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ความเที่ยงตรง (validity) (วิธีการ และดัชนีทงฉบั
ั ้ บ)...................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ความเชื่อมัน่ (Reliability) (วิธีการและดัชนีทงฉบั
ั ้ บ)..................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. กลุม่ เป้าหมายหรื อกลุม่ ตัวอย่าง..............................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9. เวลาในการใช้ เครื่ องมือ..........................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
10. ตัวอย่างเครื่ องมือวัด..............................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

---------------------------------------------
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