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คาํนํา 
 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรระดบัดษุฎีบณัฑิต (แบบ 2 – มีวิชาเรียน) เห็นสมควรให้จดัทํา

คู่มือนิสิตขึน้ เพ่ือให้นิสิตท่ีเข้าศึกษาใหม่ได้เข้าใจถึงระบบการเรียนการสอนท่ีสถาบนัวิจยัพฤติกรรม

ศาสตร์จดัขึน้และเพ่ือเป็นแนวทางแก่นิสิตในการดําเนินกิจกรรมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร

กําหนดไว้ โดยคูมื่อนิสตินีจ้ะมีกิจกรรมการศกึษาท่ีนอกเหนือจากคูมื่อของบณัฑิตวิทยาลยั 

 

      อรพินทร์   ชชูม 

      ดษุฎี    โยเหลา 

      อ้อมเดือน  สดมณี 

      สภุาพร      ธนะชานนัท์ 

      คณะผู้จดัทําคูมื่อ 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรระดบัดุษฎีบณัฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

(แบบ 2 – มีวิชาเรียน) ประจําปีการศกึษา 2550 

1.  รศ.ดร.อรพินทร์  ชชูม   ประธานหลกัสตูร 

2.  ผศ.ดร.วิลาสลกัษณ์  ชวัวลัลี   กรรมการ 

3.  รศ.ดร.ดษุฎี   โยเหลา   กรรมการ 

4.  ผศ.ดร.ฉนัทนา  ภาคบงกช  กรรมการ 

5.  รศ.ดร.ผจงจิต  อินทสวุรรณ  กรรมการ 

6.  ผศ.ดร.อ้อมเดือน  สดมณี   กรรมการ 

7.  อ.ดร.มนสั   บญุประกอบ  กรรมการ 

8.  อ.ดร.พรรณี   บญุประกอบ  กรรมการ 

9.  อ.ดร.สธญ   ภูค่ง   กรรมการ 

10.  อ.ดร.สภุาพร  ธนะชานนัท์  กรรมการ 

11.  อ.ดร.จรัล   อุน่ฐิตวิฒัน์  กรรมการ 

12.  อ.ดร.องัศนินัท์  อินทรกําแหง  กรรมการ 

13.  อ.ดร.ยทุธนา  ไชยจกูลุ   กรรมการและเลขานกุาร 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาสําหรับผู้ เข้าศกึษา ในปีการศกึษา 2550 คือ 

1.  ผศ.ดร.อ้อมเดือน  สดมณี 

2.  ดร.สภุาพร   ธนะชานนัท์ 

3.  รศ.ดร.ดษุฎี   โยเหลา 

 

เบอร์โทรศพัท์ และ E-mail address คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

1.  อ.ดร.วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี  wiladlak@swu.ac.th 

     02-6495172 ตอ่ 7614 

2.  รศ.ดร.ดษุฎี  โยเหลา  dusadee@swu.ac.th 

     02-6641000 ตอ่ 7627 

3.  รศ.ดร.ผจงจิต อินทสวุรรณ pachongc@swu.ac.th 

     02-6641000 ตอ่ 7618 
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4.  รศ.ดร.อรพินทร์ ชชูม  oraphin@swu.ac.th 

     02-6641000 ตอ่ 7630 

5.  ผศ.ดร.ฉนัทนา ภาคบงกช chantan@swu.ac.th 

     02-6641000 ตอ่ 7637 

6.  ผศ.ดร.อ้อมเดือน สดมณี  omduean@swu.ac.th 

     02-6641000 ตอ่ 7632 

7.  อ.ดร.มนสั  บญุประกอบ manutboo@swu.ac.th 

     02-6641000 ตอ่ 7628 

8.  อ.ดร.สธญ  ภูค่ง  sadhon@swu.ac.th 

     02-6641000 ตอ่ 7631 

9.  อ.ดร.พรรณี  บญุประกอบ pannee@swu.ac.th 

     02-6641000 ตอ่ 7623 

10. อ.ดร.ยทุธนา ไชยจกูลุ  yuttanac@swu.ac.th 

     02-6641000 ตอ่ 7620 

11. อ.ดร.องัศนินัท์ อินทรกําแหง ungsinun@swu.ac.th 

     02-6641000 ตอ่ 7624 

12. อ.ดร.สภุาพร ธนะชานนัท์ supapor@swu.ac.th 

     02-6641000 ตอ่ 7633 

13. อ.ดร.จรัล  อุน่ฐิตวิฒัน์ jarun@swu.ac.th 

     02-6641000 ตอ่ 7621 

 

รายช่ือนิสิตปริญญาเอกสาขาการวจิัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์ รุ่น 6 ปีการศึกษา 2550 
 

น.ส.ฐิยาพร กนัตาธนวฒัน์ 081-3426805 

นางอมราพร สรุการ             084-6579979 

นายณฐัวฒุ ิอรินทร์             081-4327319 

น.ส.ปัญญฎา ประดษิฐ

บาทกุา  
            089-4414635  

นายดษิยทุธ์ บวัจมู             081-9673804 
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นายอิสระ บญุญะฤทธ์ิ          089-1606150 

นายไพฑรูย์ แสงพุม่         086-3285175 

น.ส.สมุาลี จมูทอง          089-8075258 

นางกนัยารัตน์ กยุสวุรรณ          081-8033151 

น.ส.สวรัตน์ สวธนไพบลูย์          084-0803838 

นายสทิธิชยั ชมพพูาทย์          081-3933271 
 

ท.พญ.จฑุารัตน์ ฉิมเรือง  089-4420671 

นายเฉลมิรัตน์ เจริญอินทร์วงศ์ 081-3400140 

นายสรุวิทย์ อสัสพนัธุ์             087-1551662 

 

 

การเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบณัฑติ 
หลักสูตรเน้นวิชาเรียน (แบบ 2) 
วท.ม. และ วท.ด. สาขาการวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์ 
เกณฑ์การพจิารณาเข้าศึกษาต่อ 

สําหรับนิสติท่ีกําลงัศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาการวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ ในหลกัสตูร วท.ม. 

และ วท.ด. (ตอ่เน่ือง) 

1. เป็นผู้ มีผลการเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต และมีเกรดเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 

3.50 

2. เป็นผู้แสดงความประสงค์เข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก 

3. เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมตามการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กรณี
ยกเว้นให้เป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรนี ้

สําหรับนิสติท่ีสมคัรด้วยวฒุิปริญญาโท (บคุคลภายนอก) ในหลกัสตูร วท.ด. 

1. สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์หรือสาขาอ่ืน ๆ 

ท่ีมีความเก่ียวข้อง จากสถาบนัการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒรับรอง 

2. มีความรู้ภาษาไทย และภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี 

3. มีความประพฤตดีิ 

4. ไมเ่ป็นโรคตดิตอ่ร้ายแรงซึง่สงัคมรังเกียจ หรือเป็นโรคท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 
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การขึน้ทะเบียนนิสิต 
สาํหรับนิสิตที่กาํลังศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขานี ้และผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษา

ระดบัดุษฎีบัณฑติ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งรายช่ือผู้ ผ่านการคัดเลือกให้แก่รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ เพ่ือประกาศเป็นรายช่ือผู้ผา่นการคดัเลือกเข้าศกึษาตอ่ระดบัดษุฎีบณัฑิตในปีการศกึษานัน้ ๆ 

2. นิสิตท่ีผ่านการคดัเลือกจะขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตระดบัดษุฎีบณัฑิต และมีรหสัประจําตวั

ของปีการศึกษาท่ีขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตระดบัดุษฎีบณัฑิต  การขึน้ทะเบียนเป็นไปตามข้อบงัคบัของ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 2550  
 

สาระสาํคัญของหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด.  
สาขาการวจัิยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์ 

หลักสูตรเน้นวชิาเรียน (แบบ 2) 
 

หลกัสตูรมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ โดยมีจิตวิทยาเป็นหลกัและมีสงัคมวิทยา มานษุยวิทยา 

เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการศกึษาเป็นวิชาท่ีมีความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิด และผู้ เรียนต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจซึ่งในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งหมายถึง วิธีการวิจัย สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล  การวดัทาง

พฤตกิรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

เนือ้หาสาระของวิชาเรียนระดบัดษุฎีบณัฑิต จะมุ่งเน้นท่ีการถ่ายทอดทางสงัคมเก่ียวกบัการ

ทํางานบคุคลเพ่ือประสิทธิผลของงาน การศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตแุละผลของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั

การทํางานและพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ และแนวทางในการพฒันาบคุคลและสงัคมเพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดี 
 

รายวชิาและปริญญานิพนธ์ 
กรณีที่ 1  ผู้ เรียนท่ีใช้วฒุิปริญญาตรี หลกัสตูร วท.ม. และ วท.ด. (ตอ่เน่ือง) 

ตารางแสดงรายวิชา / ปริญญานิพนธ์ ตามหลกัเกณฑ์ระดบัดษุฎีบณัฑิต (สําหรับผู้ เข้าศกึษาด้วยวฒุปริญญาตรี) 

หมวดและประเภท หนว่ยกิต (ไมน้่อยกวา่) 

หมวด ก. บงัคบั 13 

หมวด ก. เลือก 5 

หมวด ข. บงัคบั 18 

หมวด ข. เลือก 12 

หมวด ค. บงัคบั 6 

หมวด ง. ปริญญานิพนธ์ บงัคบั 48 
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รวมรายวิชาไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสตูร ไม่

น้อยกวา่ 1 หน่วยกิต  รายวิชาในหมวดตา่ง ๆ มีดงันี ้

 

บังคับหมวด ก. (ไมน้่อยกวา่ 13 หน่วยกิต) 

วป 501  วิธีการวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์ 1      2(2-0) 

วป 502  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัทางพฤตกิรรมศาสตร์   2(2-0) 

วป 511  สถิตเิพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูทางพฤตกิรรมศาสตร์ 1    2(2-0) 

วป 701  วิธีการวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์ 2      2(2-0) 

วป 711  สถิตเิพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูทางพฤตกิรรมศาสตร์ประยกุต์ 3   3(3-0) 

วป 801  สมัมนาเทคนิคการวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์    2(2-0) 

 

เลือกหมวด ก. (ไมน้่อยกวา่ 5 หน่วยกิต) 

บังคับหมวด ข. (ไมน้่อยกวา่ 18 หน่วยกิต) 

วป 521  พฤตกิรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา       

วป 544  โครงสร้างและระบบสงัคม   

วป 581  การถ่ายทอดทางสงัคมกบัพฒันาการของมนษุย์ประสทิธิผลของงาน  3(3-0) 

วป 781  การถ่ายทอดทางสงัคมเก่ียวกบัการทํางาน     3(3-0) 

วป 884  สมัมนาสงัคมศาสตร์เชิงพฤตกิรรม      3(3-0) 

 

เลือกหมวด ข. (ไมน้่อยกวา่ 5 หน่วยกิต) 

วป 803  ปฏิวตักิารวิจยั 1        3(3-0) 

วป 804  ปฏิบตักิารวิจยั 2         3(3-0) 

 
บังคับหมวด ง. 

วป 999  ปริญญานิพนธ์       (48 หน่วยกิต) 

กรณีที่สอง  ได้แก่ ผู้ เรียนท่ีใช้วฒุิปริญญาโทเข้ามาศึกษาในหลกัสตูร วท.ด. ต้องลงทะเบียนเรียนดงั

แสดงตามตาราง (สําหรับผู้ เข้าศกึษาด้วยวฒุิปริญญาโท) 



คู่มือนิสติ50-content : วิจิตร  http://bsri.swu.ac.th 9

 

หมวดและประเภท หนว่ยกิต (ไมน้่อยกวา่) 

หมวด ก. บงัคบั 7 

หมวด ข. เลือก 4 

หมวด ข. บงัคบั 9 

หมวด ข. เลือก 10 

หมวด ค. บงัคบั 3 

หมวด ง. ปริญญานิพนธ์ บงัคบั 36 

 

รวมรายวิชาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 69 

หน่วยกิต หน่วยกิตตา่ง ๆ มีดงันี ้

 

บังคับหมวด ก. (ไมน้่อยกวา่ 7 หน่วยกิต) 

วป 701  วิธีการวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์ 2     2(2-0) 

วป 711  สถิตเิพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูทางพฤตกิรรมศาสตร์ 3   3(3-0) 

วป 801  สมัมนาเทคนิคการวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

 

เลือกหมวด ก. (ไมน้่อยกวา่ 4 หน่วยกิต) 

บังคับหมวด ข. (ไมน้่อยกวา่ 9 หน่วยกิต) 

วป 731  การวิจยัและกลวิธีในการพฒันาบคุคลและกลุม่เพ่ือประสทิธิผลของงาน 3(3-0) 

วป 781  การถ่ายทอดทางสงัคมเก่ียวกบัการทํางาน    3(3-0) 

วป 884  สมัมนาสงัคมศาสตร์เชิงพฤตกิรรม      3(3-0) 
บังคับหมวด ค. 

วป 804  ปฏิบตักิารวิจยั 2       3(3-0) 
บังคับหมวด ง. 

วป 999  ปริญญานิพนธ์      (36 หน่วยกิต) 
 
การเลือกเรียนวิชาเลือก 

นิสิตจะเลือกเรียนวิชาเลือกใด ให้ปรึกษากบัอาจารย์ท่ีปรึกษาของนิสิต โดยมีแนวทางในการ

เลือกดงั  เลือกเรียนวิชาท่ีตนรังขาดความรู้  เลือกตามความสนใจ  เลือกวิชาท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
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ทําปริญญานิพนธ์  วิชาเลือกท่ีจะเปิดสอน จะต้องมีผู้ เรียนตลอดภาคการศกึษาจํานวนตัง้แต่ 5 คนขึน้

ไป (ยกเว้นกรณีจ่ายฉกุเฉิน ท่ีทําให้จํานวนไมค่รบระหวา่งภาคการศกึษา) 

ถ้านิสิตต้องการเรียนวิชาเลือกใดท่ีทางสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มิได้เปดสอนให้ตาม

กําหนดการ   ตารางสอนตลอด 4 ภาคการศึกษา นิสิตจํานวนตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป  สามารถส่งบนัทึก

ขอให้เปิดสอน    ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะได้นําบันทึกของนิสิตเข้าท่ีประชุมเพ่ือการ

พิจารณาวา่สามารถ   นิสติได้หรือไม ่

ในกรณีท่ีนิสิตต้องการศกึษาในหวัข้อท่ีตนเองสนใจเป็นพิเศษและไม่ปรากฏในรายวิชาท่ีเปิด

สอน    สถาบนัฯ ไมเ่ปิดสอน  เน่ืองด้วยจํานวนผู้ เรียนไม่ถึง 5 คน หรือด้วยเหตอ่ืุน  นิสิตอาจขอลงเรียน

เป็น      991 การศึกษาวิจยัเฉพาะบคุคล หรือ วป 882 หวัข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยให้นิสิต

ตดิตอ่กบัอาจารย์ท่ีมีความรู้ความชํานาญในเร่ืองนัน้ ๆ 

ในกรณีท่ีนิสิตต้องการเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต (audit) จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์

ผู้สอน ไม ่    นิสติสอบและไม่มีผลการเรียนแจ้ง  จะบนัทึกผลการเรียนว่า AV ตอ่เม่ือมีการเรียนไม่น้อย

กวา่ร้อยละ    เวลาเรียนทัง้หมด 

 

การสอบภาษาต่างประเทศ 
ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พทุธศกัราช 2548 ในหวัข้อ 41  การสอบภาษา 

 

การสอบวัดคุณสมบัต ิ
นิสติทกุคนต้องสอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying examination) ซึง่เป็นการสอบใน

เนือ้หาวิชาท่ีเรียนในหลกัสตูร  นิสิตท่ีเข้ามาศกึษาในปีการศกึษา 2550  สามารถสอบวดัคณุสมบตัิได้

เม่ือนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด  จะมีสิทธิสอบวัด

คณุสมบตัิตัง้แต่ภาคการศกึษานัน้เป็นต้นไป  คือประมาณภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 และ

นิสิตต้องสอบวดัคณุสมบตัิให้ผ่าน  สําหรับนิสิตท่ีสอบไม่ผ่านต้องสอบแก้ตวัใหม่  โดยมีสิทธิสอบวดั

คณุสมบตัิเพียง 3 ครัง้ และหากนิสิตขาดสอบ ถือว่าสอบตกในครัง้นัน้ ในการสมคัรสอบวดัคณุสมบตัิ

ให้ดําเนินการตามระเบียบบณัฑิตวิทยาลยั 
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การทาํปริญญานิพนธ์ 
 

นิสิตระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต ท่ีได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลยัไม่น้อยกว่า 1 

ปีการศึกษามีสิทธิท่ีจะเสนอช่ือเร่ืองปริญญานิพนธ์ได้  นิสิตหลกัสูตรนีมี้การทําปริญญานิพนธ์ใน 2 

ลกัษณะดงันี ้

1. ผู้ ท่ีเข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี ในหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด. (ต่อเน่ือง) ต้องทํา

ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต (เทียบเท่าปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 12 หน่วยกิต และปริญญา

นิพนธ์ประดบัปริญญาเอก 48 หน่วยกิต)  โดยนิสิตจะต้องนําเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ท่ีเทียบเท่า

จํานวน 12 หน่วยกิตก่อน ตามขัน้ตอนเดียวกับปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต เม่ือได้รับอนุญาตให้ทํา

ปริญญานิพนธ์เร่ืองแรกแล้วจึงมีสิทธ์ิเสนอช่ือปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิตได้ (เทียบเท่า 36 หน่วยกิต)  

โดยหวัข้อเร่ืองปริญญานิพนธ์เทียบเท่า 12 หน่วยกิต และเทียบเท่า 36 หน่วยกิตควรมีความสมัพนัธ์

เก่ียวข้องกนั 

2. ผู้ ท่ีเข้าศกึษาด้วยวฒุิปริญญาโท ในหลกัสตูร วท.ด. ต้องทําปริญญานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

หัวข้อการวิจัยสําหรับนิสิตปริญญาเอกในการทําปริญญานิพนธ์  เป็นปัญหาการวิจัยท่ีมี

ลกัษณะสอดคล้องกบัเนือ้หาสาระของหลกัสตูร  ซึง่เน้นเร่ืองการถ่ายทอดทางสงัคมเก่ียวกบัการทํางาน  

และการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีของบคุคลและสงัคม  เพ่ือผลท่ีได้จากการวิจยัสามารถเพิ่มพนูองค์ความรู้ใน

เร่ืองนัน้  นําไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาบคุคลและสงัคม และเพ่ือการวางแผนหรือนโยบายตอ่ไป 

นิสิตจะดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ให้เสร็จสมบรูณ์ได้โดยผ่านลําดบัขัน้ดงันี ้ การเสนอช่ือ

เร่ืองปริญญานิพนธ์  การเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์  และการทําปริญญานิพนธ์ 

 
ขัน้ตอนการเสนอช่ือเร่ืองปริญญานิพนธ์ 
1. นิสิตติดตอ่คณาจารย์ท่ีจะเป็นคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์  ให้เป็นท่ีปรึกษาใน

การให้คําแนะนําในการเสนอช่ือเร่ืองปริญญานิพนธ์กับนิสิต  โดยนิสิตต้องพัฒนาช่ือเร่ืองปริญญา

นิพนธ์ภายใต้การให้คําปรึกษาของคณาจารย์กลุม่นี ้

2. นิสิตนําเสนอช่ือเร่ืองปริญญานิพนธ์  ท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการควบคมุปริญญา

นิพนธ์  โดยนําเสนอตามแบบขออนมุตัิดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ ของสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์

ต่อเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  พร้อมกับช่ือเร่ืองปริญญานิพนธ์ท่ีเป็นการนําเสนอ

รายงานกรอบแนวคดิการวิจยัประมาณ 10 หน้า จํานวน 10 ชดุ 

3. นิสิตเข้าร่วมฟังผลการพิจารณาช่ือเร่ืองปริญญานิพนธ์ตามวัน-เวลาท่ีคณะกรรมการ

บริหารหลกัสตูรได้กําหนดวนัประชมุเพ่ือพิจารณาช่ือเร่ือง 
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4. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นไปในลักษณะอนุมัติช่ือเร่ือง 
หรือไม่อนมุตัิ นิสิตท่ีได้รับอนมุตัิช่ือเร่ือง ให้ดําเนินการพฒันาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตอ่ไป โดยปฏิบตัิ

ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชมุ 

 

หมายเหตุ : - คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เทียบเท่า 12 หน่วยกิต (สําหรับนิสิตหลกัสูตร

ตอ่เน่ือง วท.ม. – วท.ด.) ประกอบด้วยประธาน 1 คน และกรรมการ 1 คน 

- คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต หรือ 48 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

ประธาน 1 คน และกรรมการ 2 คน  

 
ขัน้ตอนการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
1. นิสติเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์เทียบเท่า 12 หน่วยกิต  36 หน่วยกิต หรือ 48 หน่วยกิต 

จํานวน 6 ชดุ ท่ีได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ พร้อมแบบฟอร์ม บว.61 ของ

บณัฑิตวิทยาลยั ตอ่เลขานกุารคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

2. การกําหนดเวลาในการส่งเค้าโครงปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจะดําเนินการจดัประชมุพิจารณาภายใน 2 สปัดาห์ หลงัจากวนัท่ีสง่เค้า

โครงปริญญานิพนธ์  ให้เลขานกุารคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

3. นิสิตนําเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ปากเปล่าในวันท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
กําหนดไว้  โดยนิสิตจะได้รับบันทึกรายงานผลการประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์จาก

เลขานุการคณะกรรมการหลงัจากวนัประชุมพิจารณา 1 สปัดาห์ โดยนิสิตต้องปฏิบตัิตามมติของท่ี

ประชมุอยา่งเคร่งครัด 

4. เม่ือคณะกรรมการฯ อนุมตัิให้ดําเนินการทําปริญญานิพนธ์  เลขานุการคณะกรรมการ  

จะนําเค้าโครงปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์จํานวน 3 ฉบบั และ บว.61 เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัใิห้ดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ตอ่ไป  นิสิตจะต้องติดตามเร่ืองกบับณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือ

เซน็รับทราบคําอนมุตัดิงักลา่ว 

5. นิสิตต้องส่งเค้าโครงปริญญานิพนธ์ฉบับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยแก่เลขานุการ
คณะกรรมการฯ 1 ฉบบั 

6. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือเร่ืองปริญญานิพนธ์หรือคณะกรรมการควบคุมการทํา
ปริญญานิพนธ์  นิสติต้องทําเร่ืองเสนอเพ่ือขออนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยั โดยใช้แบบฟอร์มคําร้องทัว่ไป 

(ปว.02) ของบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องผ่านความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
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หมายเหตุ :  ข้อ 1-5  ใช้เฉพาะกบัเค้าโครงปริญญานิพนธ์จํานวน 36 หน่วยกิต และ 48 หน่วยกิต 

ข้อ 1 ถึง 3  ใช้กับปริญญานิพนธ์เทียบเท่า 12 หน่วยกิตหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด. 

(ต่อเน่ือง) และเม่ือคณะกรรมการฯ อนุมัติให้ดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ได้ นิสิตต้องส่งเค้าโครง

ปริญญานิพนธ์ฉบบัอนมุตัิจากประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรแก่เลขานกุารคณะกรรมการฯ 1 

ฉบับ และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือเร่ืองปริญญานิพนธ์ หรือคณะกรรมการควบคุมการทํา

ปริญญานิพนธ์ นิสิตต้องทําเร่ืองเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ ใช้แบบฟอร์มคํา

ร้องทั่วไป ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ นิสิตต่อเน่ืองท่ีทําปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ต้อง

นําเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์เทียบเท่า 12 หน่วยกิตก่อน  เม่ือได้รับอนมุตัิให้ดําเนินการทําปริญญา

นิพนธ์เทียบเท่า 12 หน่วยกิตแล้วจงึสามารถนําเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์จํานวน 48 หน่วยกิตได้ใน

ภายหลงั 

สําหรับนิสติในหลกัสตูร วท.ม. และ วท.ด. (ตอ่เน่ือง) ท่ีต้องทํางานวิจยัเทียบเท่าปริญญา

นิพนธ์ระดบัปริญญาโท 12 หน่วยกิตนัน้  ให้ใช้แบบอนุมตัิช่ือเร่ืองปริญญานิพนธ์และดําเนินการทํา  

หน้าปกปริญญานิพนธ์ และหน้าอนุมัติปริญญานิพนธ์ ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ดูใน

ภาคผนวก) 

 
ขัน้ตอนการทาํปริญญานิพนธ์ 
เม่ือนิสิตได้รับอนุมตัิจากสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ (ปริญญานิพนธ์เทียบเท่า 12 หน่วย

กิต) หรือบณัฑิตวิทยาลยั (ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต หรือ 48 หน่วยกิต) ให้ดําเนินการทําปริญญา

นิพนธ์ได้  นิสติต้องปฏิบตัดิงันี ้

1. แผนการทาํปริญญานิพนธ์ 
 นิสิตต้องจดัทําแผนการดําเนินงานในการทําปริญญานิพนธ์มอบให้คณะกรรมการ

ควบคมุการทําปริญญานิพนธ์ และเลขานกุารคณะกรรมการฯ 

 นิสติดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

 นิสติต้องมาพบคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์อยา่งสม่ําเสมอ 

2. การรายงานความก้าวหน้าในการทาํปริญญานิพนธ์ 
นิสติต้องรายงานความก้าวหน้าในการทําปริญญานิพนธ์อยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ว่า

ดําเนินงานไปตามแผนและหรือมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร  โดยรายงานความก้าวหน้าผ่าน

คณะกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ์  ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมอบให้

เลขานกุารคณะกรรมการฯ 
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3. การสอบปากเปล่าเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ 
 เม่ือนิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์เสร็จ โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการทํา

ปริญญานิพนธ์ หลงัจากได้รับการอนุมตัิเค้าโครงปริญญานิพนธ์ จากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

ดงันี ้

- ปริญญานิพนธ์เทียบเท่า 12  หน่วยกิต (หลกัสตูรตอ่เน่ือง) จะต้องมีเวลาอย่าง

น้อย 3 เดือน 

- ปริญญานิพนธ์ จํานวน 36 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอยา่งน้อย 9 เดือน 

- ปริญญานิพนธ์ จํานวน 48 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอยา่งน้อย 12 เดือน 

 นิสติย่ืนแบบฟอร์ม บว.63/1 และ บว.63/1 ก. ของบณัฑิตวิทยาลยัตอ่ประธานคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูร เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร แต่งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ ท่ีปีระกอบด้วย  คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์  กรรมการพิจารณาเค้าโครง

ปริญญานิพนธ์ 1 คน และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 1 คน  โดยให้มีการกําหนดวนัสอบปากเปลา่เก่ียวกบั

ปริญญานิพนธ์ หลงัขออนมุตัสิอบปากเปลา่อยา่งน้อย 25 วนั 

 นิสิตสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์กบัคระกรรมการสอบปากเปล่า  ตามวนั-เวลาท่ี

กําหนดไว้  คณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ประเมินคณุภาพปริญญานิพนธ์ใน

ด้านตา่ง ๆ ประกอบด้วยเนือ้หา  กระบวนการวิจยั  การเขียน  และการสอบปากเปลา่ 

4. การจัดทาํและส่งปริญญานิพนธ์ 
 ให้นิสิตปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเร่ือง แนวปฏิบัติในการทําปริญญา

นิพนธ์ ในหวัข้อการจดัทําและสง่ปริญญานิพนธ์ 

 ให้นิสิตส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 2 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 

ปริญญานิพนธ์ จํานวน 1 ชดุ แก่สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ ผา่นเจ้าหน้าท่ีประสานงานการเรียนรู้ 

 ให้นิสิตกรอกข้อมูลเคร่ืองมือวิจัย และงานวิจัย ตามแบบฟอร์มของสถาบนัวิจัย

พฤตกิรรมศาสตร์พร้อมแผน่บนัทกึข้อมลู (CD) สง่ให้เจ้าหน้าท่ีประสานงานการเรียนรู้ (ดใูนภาคผนวก) 

5. การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ 
 ให้นิสิตปฏิบตัิตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั ในหวัข้อการเผยแพร่ผลงานปริญญา

นิพนธ์ 

 ให้นิสตินําหลกัฐานการเผยแพร่โดยผลงานปริญญานิพนธ์หรือสว่นหนึ่งของผลงาน 

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการตอ่สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 
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การสาํเร็จการศกึษาหลักสูตร วท.ด. 
1. ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร จนสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา

ปกต ิและอยา่งมากสําหรับนิสติวฒุิเร่ิมต้นตา่งกนัดงันี ้

 นิสติวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไมเ่กิน 8 ปีการศกึษา 

 นิสติวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่าไมเ่กิน 6 ปีการศกึษา 

2. สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลกัสตูร 
3. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ํ่ากวา่ 3.00 

4. สอบภาษาต่างประเทศได้ หรือได้รับยกเว้นตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 

5. สอบวดัคณุสมบตัไิด้ 

6. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้าย 

7. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดให้กับบณัฑิตวิทยาลยั และ

สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 

8. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือ
สว่นหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ โดยส่ง

หลกัฐานการตีพิมพ์มอบให้บณัฑิตวิทยาลยั และสถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 
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แผนการเรียน  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ  (แบบมีวิชาเรียน) สาขาการวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์ 

สาํหรับ นิสิตที่เข้าศึกษาเรียนปีการศกึษา 2550 

ภาคเรียนที่ 1 (ภาคต้น/ปีการศกึษา 2550) ภาคเรียนที่ 2 (ภาคปลาย/ ปีการศกึษา 2550) 

วป 701 วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ II บงัคบั ก 2 หน่วยกิต วป 711 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูทางพฤติกรรมศาสตร์ II บงัคบั ก 3 หน่วยกิต 

วป 781 การถ่ายทอดทางสงัคมเกี่ยวกบัการทํางาน บงัคบั ข 3 หน่วยกิต วป 731 การวิจยัและกลวิธีในการพฒันาบคุคลและกลุม่เพื่อ บงัคบั ก 3 หน่วยกิต 

วป 787 พทุธศาสนากบัการพฒันาพฤติกรรมมนษุย์ เลือก ข 3 หน่วยกิต  ประสทิธิภาพของงาน     

วป 722 ผู้ นํา สมาชิกและการพฒันาองค์กร เลือก ข 3 หน่วยกิต วป 784 จริยธรรมกบัการพฒันาบคุคลและสงัคม เลือก ข 3 หน่วยกิต 

วป 522 ทฤษฎีและการวิจยัพฒันาการทางจิต เลือก ข 3 หน่วยกิต วป 703 การวิจยัเชิงคณุภาพ เลือก ข 3 หน่วยกิต 

  วป 502 การสร้างและพฒันาเครื่องมือวดัทางพฤติกรรมศาสตร์ เลือก ก 2 หน่วยกิต วป 886 สมัมนาการวิจยัพฒันศกึษาการเพื่อชีวิตการทํางาน เลือก ข 3 หน่วยกิต 

       วป 702 เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องมือวดัทางพฤติกรรมศาสตร์ เลือก ก 2 หน่วยกิต 

       วป 734 ปรีชาเชิงอารมณ์กบัคณุภาพชีวิตและการทํางาน เลือก  ข 3 หน่วยกิต 

       วป 716 การสงัเคราะห์งานวิจยั เลือก ก 3 หน่วยกิต 

       วป 591 การคิดถกูวิธี เลือก  ข 3 หน่วยกิต 

       วป 991 การศกึษาวิจยัเฉพาะบคุคล เลือก ข 1-3 

หน่วย

กิต 

    รวม 
11-
15 

หน่วย
กติ   รวม 

12-
15 

หน่วย
กติ 
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ภาคเรียนที่ 3 (ภาคต้น/ปีการศกึษา  2551) ภาคเรียนที่ 4 (ภาคปลาย/ปีการศกึษา 2551) 

วป 801 สมัมนาเทคนิคการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ บงัคบั ก 2 หน่วยกิต วป 999 ปริญญานิพนธ์ บงัคบั ง 36 หน่วยกิต 

วป 884 สมัมนาสงัคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม บงัคบั ข 3 หน่วยกิต       

วป 712 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูทางพฤติกรรมศาสตร์ IV เลือก ก 2 หน่วยกิต       

วป 733 การพฒันาแรงจงูใจในการทํางาน เลือก ข 3 หน่วยกิต       

  วป 791 การบริหารจดัการโครงการ เลือก ก 2 หน่วยกิต       

วป 802 สมัมนาการวิจยัเชิงคณุภาพ เลือก ก 3 หน่วยกิต       

   วป 804 ปฏิบตัิการวิจยั II 
บงัคบั  

ค 3 หน่วยกิต       

วป 991 การศกึษาวิจยัเฉพาะบคุคล เลือก ข 

     

1-3 หน่วยกิต       

    รวม 

11-
14 หน่วยกติ     รวม 36 หน่วยกติ 
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สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
แบบขออนุมัตช่ืิอเร่ืองและดาํเนินการทาํปริญญานิพนธ์ระดบับณัฑติศึกษา 

(หลักสูตรปริญญาโทต่อเน่ืองปริญญาเอก) 
........................................... 

 

1. ช่ือนิสิต ................................................................................................................................... 

2. รหสัประจาํตวั......................................................................................................................... 

3. หลักสูตร ปริญญาดษุฎีบณัฑิต หลกัสตูร  กศ.ด.  วท.ด.  ศศ.ด.  ปร.ด.   

อ่ืน ๆ ระบ.ุ.......................... 

  สาขา ........................................................................................................... 

โทรศพัท์  ......................  โทรศพัท์ท่ีทํางาน  .....................  โทรศพัท์มือถือ ......................... 

4. ขออนุมัตดิาํเนินการทาํปริญญานิพนธ์ 

    ขา้พเจา้ขออนุมติัดาํเนินการทาํปริญญานิพนธ์ช่ือเร่ืองต่อไปน้ี 
     ช่ือเร่ืองภาษาไทย  .................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

     ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ  .............................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 
คําสําคญั (Keyword) ภาษาไทย  ................................................................................................... 

คําสําคญั (Keyword) ภาษาองักฤษ    ............................................................................................ 

วตัถปุระสงค์ของปริญญานิพนธ์โดยยอ่  ......................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

โดยมีคณะกรรมการควบคมุการทําปริญญานิพนธ์  ดงัตอ่ไปนี ้
 ประธาน  ........................................................ วฒุิ .......................................................... 
 กรรมการ ........................................................ วฒุิ ......................................................... 

กรรมการ ........................................................ วฒุิ ......................................................... 
ทัง้นีอ้าจารย์ผู้ มีช่ือดงักลา่วข้างต้น  ยินยอมรับเป็นกรรมการ ฯ  และให้ความเห็นชอบในการเสนอเค้า

โครงปริญญานิพนธ์  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณาด้วยแล้ว 

 
   ................................................................  ลงช่ือนิสติ 
   ................................................................  ผู้ รับเสนอเป็นประธานฯ 
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5.  ความเหน็คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
นิสติผู้ นีไ้ด้เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์  จํานวน....................ฉบบั  เม่ือวนัท่ี..........................  
เดือน......................... พ.ศ. .................  และเห็นสมควรได้จดัประชมุเพ่ือพิจารณาในวนัท่ี................. 
เดือน.................................. พ.ศ. ........................   
 

 

                         .......................................................... 

                 (ดร.ยทุธนา  ไชยจกูลุ) 

เลขานกุารคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

ผลการพจิารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
   อนมุตัช่ืิอเร่ืองและคณะกรรมการควบคมุการทําปริญญานิพนธ์     

  อนมุตัใิห้ดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ได้ 

 ให้เสนอเค้าโครงฯ  เข้าพจิารณาเป็นครัง้ท่ี  2  ในวนัท่ี..........เดือน...................พ.ศ. ......... 

 
              

                  

............................................................... 

                 (รศ. ดร. อรพินทร์ ชชูม) 

      ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
            วนัท่ี...........เดือน.......................พ.ศ. ............ 
คณะกรรมการพจิารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
 
1. …………………………………………….. 
2. …………………………………………….. 
3. …………………………………………….. 
4. …………………………………………….. 
5. …………………………………………….. 
6. …………………………………………….. 
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สถาบันวจิัยพฤตกิรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
แบบขออนุมัตแิต่งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

(หลักสูตรปริญญาโทต่อเน่ืองปริญญาเอก) 
........................................... 

1. ช่ือนิสิต  ........................................................................................................................... 

2. รหสัประจาํตวั.......... ................................................................................................................ 

3. หลักสูตร ปริญญาดษุฎีบณัฑิต หลกัสตูร  กศ.ด.  วท.ด.  ศศ.ด.  ปร.ด.  อ่ืน ๆ ระบ.ุ. 

  สาขา................................................................................................................ 

โทรศพัท์  ..................  โทรศพัท์ท่ีทํางาน  ....................  โทรศพัท์มือถือ ................................ 

4.จาํนวนหน่วยกิตทัง้หมดที่เรียน...............................หน่วยกิต   ปริญญานิพนธ์........................... 

5. ช่ือปริญญานิพนธ์ทีไ่ด้รับอนุมตัิ 
     ช่ือเร่ืองภาษาไทย  .................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

     ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ  ............................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 
6. คณะกรรมการควบคุมการทาํปริญญานิพนธ์   
 ประธาน  ........................................................ วฒุิ .......................................................... 

 กรรมการ ........................................................ วฒุิ ......................................................... 

กรรมการ ........................................................ วฒุิ ......................................................... 

ทัง้นีอ้าจารย์ผู้ มีช่ือดงักลา่วข้างต้น  ยินยอมรับเป็นกรรมการ ฯ  และให้ความเห็นชอบในการเสนอเค้า

โครงปริญญานิพนธ์  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณาด้วยแล้ว 

   ................................................................  ลงช่ือนิสติ 

   ................................................................  ผู้ รับเสนอเป็นประธานฯ 

7.ขออนุมัตสิอบปากเปล่าเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ 
    ในวนัท่ี........เดือน..................พ.ศ................. เวลา................น. ห้อง.....................ตกึ................. 

         (ให้กําหนดวนัสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ หลงัย่ืนสอบปากเปลา่อยา่งน้อย 25 วนั) 

  ลงช่ือ................................................นิสติ 

  ลงช่ือ...............................................ประธานกรรมการควบคมุการทําปริญญานิพนธ์ 

  ลงช่ือ................................................กรรมการควบคมุการทําปริญญานิพนธ์ 

  ลงช่ือ................................................กรรมการควบคมุการทําปริญญานิพนธ์ 

  วนัท่ี.................เดือน............................พ.ศ.......................... 
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8. ความเหน็ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 8.1  คณะกรรมการฯ  ขอเสนอแตง่ตัง้ 

        (ศ. , รศ. , ผศ. , อ.)...................................วฒุกิารศกึษา..........................................

เป็นกรรมการท่ีแตง่ตัง้เพิ่มเตมิสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ โดยต้องเป็นกรรมการบริหาร

หลกัสตูรประจําสาขาวิชาซึง่เคยเป็นเข้าประชมุพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสติผู้ นี ้

        (ศ. , รศ. , ผศ. , อ.)................................วฒุิการศกึษา................................................ 

เป็นกรรมการท่ีแตง่ตัง้เพิ่มเตมิสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ (ต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก

มหาวิทยาลยั)  โดยได้ตดิตอ่กบักรรมการทา่นนีเ้ป็นการภายในแล้ว 

8.2 คณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ 

ประธาน........................................................................................... 

กรรมการ......................................................................................... 

กรรมการ......................................................................................... 

กรรมการ......................................................................................... 

กรรมการ......................................................................................... 

      คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ ท่ีเสนอขอแตง่ตัง้เป็นกรรมการฯ  

ข้างต้นแล้ว  เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั เร่ือง คณะกรรมการเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ ทกุ

ประการ 

 

 ลงช่ือ......................................................ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูร 

 ลงช่ือ......................................................ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัพฤตกิรรมการศาสตร์ 

  วนัท่ี.............เดือน....................................พ.ศ.......................... 
 

 

คาํส่ังประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 
   อนมุตัใิห้สอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ตามกําหนดการในข้อ  7     

  อนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ 

 .................................................................................................................................. 
              
   ลงช่ือ....................................................ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูร 

       (                                                        ) 

       วนัท่ี...........เดือน.......................พ.ศ. ............. 
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สถาบันวจัิยพฤตกิรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนคริทรวโิรฒ 
รายละเอียดของการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

ช่ือนิสติ (นาย , นาง , นางสาว)......................................รหสัประจําตวั............................................ 
หลักสูตร  (  )  ปริญญานิพนธ์  หลกัสตูร  (  )  กศ.ด.  (  )  ศศ.ด.  (  )  วท.ด.  (  )  ปร.ด. 
     (  )  อ่ืน ๆ  ระบ.ุ..................สาขาวิชา......................................................................... 

ช่ือปริญญานิพนธ์…………………..………….…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
สถาบนั ฯ  อนมุติัให้สอบปากเปลา่วนัท่ี..........เดือน.................พ.ศ.............เวลา............น. ห้อง.........ตกึ................ 

 
ที่อยู่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ 

1. ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ 
    ช่ือ-สกลุ..........................................ภาควิชา....................................คณะ/สถาบนั.......................................... 
    มหาวิทยาลยั...........................บ้านพกัเลขท่ี..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต....................... 
    จงัหวดั..........................................โทร.................................โทรสาร............................................................... 
2. กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
    ช่ือ-สกลุ......................................ภาควิชา....................................คณะ/สถาบนั............................................... 
    มหาวิทยาลยั.......................บ้านพกัเลขท่ี..............ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต.................................. 
    จงัหวดั...............................................โทร....................................................โทรสาร........................................ 
3. กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
    ช่ือ-สกลุ..........................................................ภาควิชา....................................คณะ/สถาบนั........................... 
    มหาวิทยาลยั............................บ้านพกัเลขท่ี..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.......................... 
    จงัหวดั.....................................โทร...........................................โทรสาร........................................................... 
4. กรรมการแต่งตัง้เพิ่มเตมิในการสอบปากเปล่าเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ 
    ช่ือ-สกลุ.....................................ภาควิชา....................................คณะ/สถาบนั............................................. 
    มหาวิทยาลยั........................บ้านพกัเลขท่ี..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต....................... 
    จงัหวดั......................................โทร..........................................โทรสาร...................................................... 
5. กรรมการแต่งตัง้เพิ่มเตมิในการสอบปากเปล่าเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ 
    ช่ือ-สกลุ.........................................ภาควิชา....................................คณะ/สถาบนั..................................... 
    มหาวิทยาลยั........................บ้านพกัเลขท่ี..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.......................... 
    จงัหวดั..................................โทร..............................โทรสาร....................................................................... 

 
 
 

 

 



คู่มือนิสติ50-content : วิจิตร  http://bsri.swu.ac.th 23 

สถาบันวจิัยพฤตกิรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ 

(หลักสูตรปริญญาโทต่อเน่ืองปริญญาเอก) 
........................................... 

 

1. ช่ือนิสติ (นาย , นาง , นางสาว)........................................................รหสัประจําตวั............................................ 

2. หลกัสตูร ปริญญาดษุฎีบณัฑิต หลกัสตูร  กศ.ด.  วท.ด.  ศศ.ด.  ปร.ด.  อ่ืน ๆ ระบ.ุ...... 

  สาขา  .............................................................................................................................. 

โทรศพัท์บ้าน  .....................  โทรศพัท์ท่ีทํางาน  ...........................  โทรศพัท์มือถือ .................................... 

3.จํานวนหน่วยกิตทัง้หมดท่ีเรียน................................หน่วยกิต   ปริญญานิพนธ์...................................หน่วยกิต 

4. ช่ือปริญญานิพนธ์  ................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 

5. ทําการสอบเม่ือวนัท่ี………………เดือน...........................พ.ศ................................................. 
    สถานท่ีสอบ ห้อง....................................................ตกึ......................................................................... 

6. ผลการประเมินคณุภาพปริญญานิพนธ์   

  (     )   ผา่น 
  (     )   ไมผ่า่น (โปรดทําบนัทกึชีแ้จงเหตผุลของคณะกรรมการ ฯ) 

  
  ลงช่ือ......................................................ประธานสอบปริญญานิพนธ์ 
  ลงช่ือ......................................................ประธานกรรมการควบคมุการทําปริญญานิพนธ์ 
  ลงช่ือ......................................................กรรมการควบคมุการทําปริญญานิพนธ์ 
  ลงช่ือ......................................................กรรมการควบคมุการทําปริญญานิพนธ์ 
  ลงช่ือ......................................................กรรมการท่ีแตง่ตัง้เพิ่มเติม 
  ลงช่ือ......................................................กรรมการท่ีแตง่ตัง้เพิ่มเติม 
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ช่ือเรือ่ง 

 
 
 
 
 
 

การศึกษาก่อนการนําเสนอปริญญานิพนธ ์
ของ 

............................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาตามหลกัสตูรปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต  สาขาการวิจยัพฤติกรรม

ศาสตรป์ระยกุต ์
เดือน  พ.ศ. 
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คณะกรรมการควบคมุและคณะกรรมการสอบได้พิจารณา  การศึกษาก่อนการนําเสนอ
ปริญญานิพนธฉ์บบัน้ีแล้ว  เหน็สมควรรบัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสตูรปริญญา
วิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต  วิชาเอกการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยกุต ์ ของสถาบนัวิจยั

พฤติกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
  คณะกรรมการควบคุม 
   ………………………………………………ประธาน 
          (     ) 
   ………………………………………………กรรมการ 
          (     ) 
 
  คณะกรรมการสอบ 
   ………………………………………………ประธาน 
          (     ) 
   ………………………………………………กรรมการ 

       (     ) 
   ………………………………………………กรรมการทีแ่ต่งตัง้เพิม่เตมิ 
          (     ) 
   ………………………………………………กรรมการทีแ่ต่งตัง้เพิม่เตมิ 
          (     ) 
   ………………………………………………กรรมการทีแ่ต่งตัง้เพิม่เตมิ 
          (     ) 
 

 สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตรอ์นุมตัใิหร้บัการศกึษาก่อนการนําเสนอปรญิญานิพนธ์
ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสูตรปรญิญาวทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ วชิาเอกการวจิยั
พฤตกิรรมศาสตรป์ระยกุต ์ สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
 
 

  ……………………………………ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์
  (     ) 
  วนัที…่….เดอืน…………………พ.ศ…….. 
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แบบบนัทกึงานวจิัย 
 

รหสังานวิจยั............................................................................................(ไมต้่องกรอก) 
ช่ืองานวิจยั.................................................................................................................................... 
ช่ือผู้วิจยั..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
ผู้ควบคมุ/ท่ีปรึกษา....................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
ประเภทของงานวิจยั (  ) งานวิจยัเชิงสํารวจ 

(  ) งานวิจยัเชิงทดลอง 
(  ) งานวิจยัเชิงคณุภาพ 
(  ) งานวิจยัเชิงประวตัศิาสตร์ 
(  ) งานวิจยัเชิงสํารวจและพฒันา 
(  ) งานวิจยัเชิงข้ามวฒันธรรม 

ท่ีมาของงานวิจยั       (  ) รายงานการวิจยัของสถาบนั 
(  ) ปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 
(  ) ปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 

ปีท่ีพิมพ์...................................................... 
จํานวนหน้า.................................................. 
แหลง่อ้างอิง.................................................  (ใสห่มายเลข call no ของห้องสมดุ) 
 
บทคดัยอ่ (ภาษาไทย)...............................................................................(ไมต้่องใส)่ 
บทคดัยอ่ (ภาษาองักฤษ)...........................................................................(ไมต้่องใส)่ 
กลุม่ตวัอยา่ง............................................................................................. 
คําสําคญั (Keyword)……………………………………………………………(ตวัแปรต้น) 

..................................................................................(ตวัแปรตาม) 

..................................................................................(ดบูทท่ี 2 เอาหวัข้อ 
แนวคดิทฤษฎี) 

..................................................................................(สถิตสํิาคญัท่ีเป็นหลกั) 

..................................................................................(กลุม่ตวัอยา่ง) 
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แบบบนัทกึข้อมูลการสาํรวจและสร้างเคร่ืองมือวัดทางพฤตกิรรมศาสตร์ 
 

คาํชีแ้จง 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในตวัเลือกหรือกรอกข้อความลงในช่องวา่ง และแนบสําเนาเคร่ืองมือวดั 

รหสัเคร่ืองมือวดั.......................................................................................(ไมต้่องกรอก) 

ผู้บนัทกึข้อมลู................................................................................................................. 

ข้อมลู 

1. ช่ือเคร่ืองมือวดั.................................................................................................................. 

2. แหลง่อ้างอิง 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

(ห้องสมดุ สถานท่ี).............................................................................................................. 

หมายเลขเรียกหนงัสือ.......................................................................................................... 

3. ท่ีมาของเคร่ืองมือ 

 สร้างเอง........................................................................................................................ 

 พฒันามาจาก................................................................................................................. 

 แปลและปรับปรุงมาจาก................................................................................................... 

4. จดุประสงค์ในการสร้างเคร่ืองมือวดั 

 เพ่ือพฒันาเคร่ืองมือ 

 เพ่ือใช้ในงานวิจยั 

 อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ............................................................................................................... 

5. จดุประสงค์ของเคร่ืองมือวดั (วดัตวัแปรอะไร  นิยามวา่อยา่งไร) 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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6. รูปแบบของการตอบและการให้คะแนน 
 Rating Scale การให้คะแนน......................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 Multiple Choice ก่ีตวัเลือก การตรวจให้คะแนน............................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 Short Answer การตรวจให้คะแนน 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 Essay  การตรวจให้คะแนน 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.......................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
7. คณุภาพของเคร่ืองมือวดั 

วิธีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือวดัรายข้อ  ประกอบด้วย กลุ่มทดลองใช้  วิธีการและดชันี กลุ่ม
ทดลองใช้เคร่ืองมือ................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
ความยาก (วิธีการ และพิสยัของคา่ความยาก)........................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

 

อํานาจจําแนก (วิธีการและพิสยัของคา่อํานาจจําแนก)............................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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ความเท่ียงตรง (validity) (วิธีการ และดชันีทัง้ฉบบั)................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

ความเช่ือมัน่ (Reliability) (วิธีการและดชันีทัง้ฉบบั).................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

8. กลุม่เป้าหมายหรือกลุม่ตวัอยา่ง.............................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

9. เวลาในการใช้เคร่ืองมือ.......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

10. ตวัอยา่งเคร่ืองมือวดั.............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
 

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


