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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

     หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรม 

ศาสตรประยุกต 

      Master of Science and Doctor of Philosophy Program in Applied Behavioral Science 

Research 

 
2. ชื่อปริญญา 

ระดับมหาบัณฑิต 
ภาษาไทย (ชือ่เต็ม)      : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 

(ชื่อยอ)       : วท.ม. (การวิจยัพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :  Master of Science (Applied Behavioral Science Research) 

    (ชื่อยอ)   :  M.S. (Applied Behavioral Science Research) 
ระดับดุษฎีบัณฑิต 
ภาษาไทย (ชือ่เต็ม)      : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจยัพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 

(ชื่อยอ)       : ปร.ด. (การวิจยัพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Doctor of Philosophy (Applied Behavioral Science Research) 

     (ชื่อยอ)   :  Ph.D. (Applied Behavioral Science Research) 

 
3. หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

     สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

4.     เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
            หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตรประยุกต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบให

ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2547 หลักสูตรนี้ไดเปดรับนิสิตมาต้ังแตป พ.ศ.

2545 และใชหลักสูตรมาเปนเวลา 6 ป  ระหวางนั้นไดมีการประเมินหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร

ดังกลาวเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง  ทําใหไดขอมูลวาหลักสูตรนี้มีขอจํากัดบางประเด็นที่จําเปนตอง

ปรับปรุงแกไข ไดแก 
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1. จํานวนหนวยกิตรายวิชารวมทั้งหมดสูงเกินไป 

2. จํานวนหนวยกิตรายวิชาบางรายวิชายังเปน 2 หนวยกิตซึ่งไมเปนไปตามหลักสากล 

3. ขาดรายวิชาที่มีความทันสมัยและรายวิชาที่เปนความตองการของตลาดและสังคม 

4. เนื้อหาสาระในรายวิชายังขาดบูรณาการระหวางพฤติกรรมศาสตรและวิธีการวิจัย 

และระหวางสาระตามแนวคิดทฤษฎีและการประยุกต 

5. หลักสูตรขาดความยืดหยุน ผูเรียนมีโอกาสเลือกศึกษารายวิชาเรียนใหตรงตามความถนัด

และความสนใจไดคอนขางนอย 

6. เนื้อหาสาระในรายวิชาบางรายวิชายังมีความซํ้าซอนกัน  

             ดังนั้นสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเปนหนวยงาน

รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร จึงเห็นควรใหดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 

โดยมีวัตถุประสงคในการปรับปรุงหลักสูตร ดังตอไปนี้ 

               1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสากล มีความทันสมยั สอดคลอง

กับความกาวหนาทางวิชาการและความตองการทั้งของสังคม ของประเทศชาติ และนานาชาติ 

               2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีบูรณาการ ระหวางเนื้อหาสาระทางพฤติกรรมศาสตรและวิธีการ

วิจัย และระหวางสาระตามแนวคิดทฤษฎีและการประยุกต มากข้ึนตามปรัชญาของหลักสูตร 

               3.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหผูเรียนมีอิสระในการศึกษามากข้ึน มโีอกาสในการเลือกรูปแบบ 

การศึกษา  เลือกชองทางสําเร็จการศึกษา และสามารถเลือกศึกษารายวิชาไดตามความถนัด ความ 

สนใจ และความตองการของผูเรียนไดมากข้ึน 

               4.   เพื่อลดความซํ้าซอนของเนื้อหาสาระระหวางวิชาบางวิชา 

 
5.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลกัสตูร 

  ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้มีพืน้ฐานความคิดเชิงปรัชญาที่วา ผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร

ประยุกต เปนนกัวิจัย และนกัพัฒนาระดับผูนํา ทีก่อรปดวยความรู ความคิด และทักษะดานพฤติกรรมศาสตร 

เพียบพรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม สามารถดําเนนิงานที่มีความเปนเลิศทางวิชาการและตรงตามความ

ตองการของสังคม อันนาํไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล และสังคมอยางยัง่ยนื 
  วัตถุประสงคของหลักสตูร 
       หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาน้ี มวีัตถปุระสงคดังนี ้

      1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรูคูคุณธรรม เปนนกัวิจัยและนักพัฒนา 

ระดับผูนําในวชิาชีพสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต สามารถทําวิจัยและปฏิบัติงาน 
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ที่มีความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อแสวงหาความรูใหม สามารถเผยแพรงานวิจัยถึงผูใช และสามารถ 

ใชประโยชนจากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมไดอยางยัง่ยนื  

       2. เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูใหมในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 

ทั้งความรูในเชิงวิชาการ และความรูเชิงนโยบาย / ปฏิบัติ โดยใชกระบวนการวิจัย      
 

6.   กาํหนดการเปดสอน 
           กาํหนดเปดสอนหลักสูตรปรับปรุงใหมนี้ในภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2553 

 
7.   คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 

ผูสมัครเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท  และมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  และ/หรือ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  สําหรับหลักสูตรแบบ 1 

(เนนวิจัย) ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มกีารทําปริญญานิพนธ หรือมีผลงานวจิัยที่

ตีพิมพอยางนอย 1 เร่ือง 

 
8.   การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

การคัดเลือกใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา   และ/หรือ ตามมติทีป่ระชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
9.   ระบบการศึกษา 

การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค และใหเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
10.   ระยะเวลาการศึกษา 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
11.   การลงทะเบียน 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
12.   การวัดผลและการสาํเร็จการศึกษา 
              12.1  การวัดผล 

   ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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              12.2  การสําเร็จการศึกษา 

                           12.2.1 การสําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) นิสิตหลักสูตรแผน ก     

แบบ  ก 2  (แผนการศึกษาที่เนนการทําวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธ และศึกษารายวิชา) นิสิตตอง

เรียนรายวิชาทั้งหมด ไมนอยกวา   27 หนวยกิต  ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 และทํา

ปริญญานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต   และผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย และปริญญานิพนธ

ไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงตีพิมพทางวิชาการ  หรือเสนอตอ      

ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  รวมทั้งการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                           12.2.2   การสําเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  ใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                                 แบบ 1 เปนแบบการศึกษาที่เนนการทําวิจัย  ไมมีการศึกษารายวิชา และทํา

ปริญญานิพนธ   โดยอาจมกีารศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวชิาการอื่นๆ เพิม่เติมโดยไม

นับหนวยกิต 

                                      แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  เปนแบบการศึกษาที่เนนวิจยัมีการทํา

ปริญญานิพนธ  ไมมกีารเรียนรายวิชา  แตคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ   อาจแนะนําใหเรียน

รายวิชาเพิม่เติมได โดยไมนับหนวยกิต  นิสิตตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา  สอบผาน

การวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต  และผานการ

สอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน 

และปริญญานิพนธไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงตีพิมพทางวิชาการทีม่ี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง  (Peer Review)  กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชารวมทัง้

การสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ และ/หรือ ตามมติที่ประชุม

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนีน้สิิตตองดําเนนิการเพิม่เติมดังนี ้
                               -  เขียนบทความวิชาการที่เปนสวนหนึ่งของปริญญานิพนธตีพิมพในวารสารวิชาการ  

อยางนอย  2  บทความในระหวางการศึกษา 

                   - เสนอผลงานวิจยัในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย 1 คร้ัง 

                        - มีการรายงานความกาวหนาทกุภาคการศึกษา และตองเขารวมประชุม

รายงานความกาวหนาอยางนอย 6 คร้ัง ตลอดหลักสูตร 

                                  แบบ 2   เปนแบบการศึกษาที่เนนการทาํวิจยั  มกีารศึกษารายวิชา  และทํา

ปริญญานิพนธ  ดังนี ้

         แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ตองเรียนรายวิชาทั้งหมดไมนอยกวา 24 

หนวยกิต  ไดรับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00  และตองสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 
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ภาษา  สอบผานการวัดคุณสมบัติ และทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต  และผานการสอบ

ปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน 

และปริญญานิพนธไดรับการตีพิมพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงตีพิมพทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)  กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา   

รวมทั้งการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 

                                     แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  ตองเรียนรายวชิาทั้งหมดไมนอย

กวา 45 หนวยกิต  ไดรับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00  และตองสอบผานภาษาตางประเทศอยาง

นอย 1 ภาษา  สอบผานการวัดคุณสมบัติ  และทาํปริญญานพินธไมนอยกวา 48 หนวยกิต  และผาน

การสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก

สถาบัน  และปริญญานิพนธไดรับการตีพมิพ หรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงตีพมิพ

ทางวิชาการทีม่ีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review)  กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับ

ในสาขาวิชา   รวมทัง้การสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                            ในกรณีที่นิสิตสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   หากนิสิตไดศึกษา

ครบถวนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   นิสิตสามารถขอรับ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) ได   ทั้งนี้โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
13.  หลกัสูตร 

      จุดเนนของหลักสูตร 

                  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตรประยุกตเปนหลักสูตรสหวิทยาการที่เนนความรูหลัก 2 ดานคือ  ดานระเบียบวิธีวิจัยและดาน

เนื้อหาพฤติกรรมศาสตร  ดานระเบียบวิจัยประกอบดวยดวยกลุมวิชาระเบียบวิธีวิจัย  สถิติ  เคร่ืองมือ

วิจัย และคอมพิวเตอร  สวนดานเนื้อหาพฤติกรรมศาสตรมีสาขาจิตวิทยาเปนหลัก และมีสังคมวิทยา 

มานุษยวิทยา รัฐศาสตร การศึกษาและวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเปนสวนประกอบเพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจ

อิทธิพลทางจิตใจ สังคม สภาพวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมอยางครอบคลุมรอบดาน  การที่จะใหผูเรียน

มีคุณสมบัติดังกลาวได  หลักสูตรนี้จําเปนตองบูรณาการความรูดานเนื้อหาและระเบียบวิธีการวิจัยที่

เพียงพอตอการแสวงหา ใชและสรางองคความรู มีความรับผิดชอบและเปนผูนําในการวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตรเพื่อการพัฒนาบุคคลและสังคม  โดยในระดับมหาบัณฑิตจะเนนเนื้อหาสาระที่
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เกี่ยวของกับการถายทอดทางสังคม (Socialization) เพื่อคุณภาพชีวิต  ทั้งในดานกวางและดานลึก โดย

สถาบันตาง ๆ เชน  สถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ เพื่อการเตรียมบุคคลใหเปนสมาชิกที่

พึงประสงคของสังคม  สวนในระดับดุษฎีบัณฑิตจะขยายเนื้อหาสาระไปสูเร่ืองการถายทอดทางสังคม

เร่ืองการทํางาน  ที่มุงการพัฒนาใหบุคคลมีคุณลักษณะและทักษะที่เอ้ือตอการทํางานอยางมี

ประสิทธิผล  รวมทั้งการศึกษาพฤติกรรมบุคคลในองคการ  การพัฒนาจริยธรรมและคานิยม  การ

อนุรักษส่ิงแวดลอม  สวัสดิการของครอบครัว การสงเสริมสุขภาพ และโครงการพัฒนาตาง ๆ เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลและสังคม 

          ระดับการศึกษา      

                มีการศึกษาเปน 2 ระดับ ไดแก  ระดับมหาบัณฑิต และ ระดับดุษฎีบัณฑิต  ผูเรียนสามารถ 

สําเร็จการศึกษาได 2 ระดับ ดังนี้ 

          1.  ระดับมหาบัณฑิต (แผน ก  แบบ ก 2) เปนแผนการศึกษาที่เนนการทาํวจิัย โดยมีการ

ทําปริญญานพินธ 12  หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 27 หนวยกิต 

                     2.  ระดับดุษฎีบัณฑิต  แบงการศึกษาเปน 2 แบบ ดังนี ้

                                   แบบ 1  เปนแบบการศึกษาที่เนนการทําวจิัย  ไมมีการศึกษารายวิชา และทําปริญญานิพนธ  

48 หนวยกิต  โดยอาจมกีารศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากจิกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ เพิ่มเติมโดยไมนับ

หนวยกิต ตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดการศึกษาเฉพาะแบบ 1.1 รับเฉพาะผูเขาศึกษา    

ที่สําเร็จปริญญาโท 

                                      แบบ  2  เปนแบบการศึกษาที่เนนการทําวิจัย โดยมีการศึกษารายวิชา และทําปริญญานิพนธดังนี ้

                               แบบ 2.1 เปนแบบการศึกษาที่มีการศึกษารายวชิาไมนอยกวา 24 หนวยกิต และ

ทําปริญญานพินธ  36 หนวยกิต   สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท 

                               แบบ  2.2 เปนแบบการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชาไมนอยกวา  42 หนวยกิต และ

ทําปริญญานิพนธ  48  หนวยกิต  สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี 

 

 13.1   จํานวนหนวยกิต 

13.1.1  ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

  แผน ก แบบ ก 2  (แผนการศึกษาที่เนนการทําวิจัย โดยมีการทาํปริญญานพินธ  

และมีการศึกษารายวิชา)  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต 

13.1.2  ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 แบบ 2.2  จาํนวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
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 แบบ 1.1  จาํนวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

 แบบ 2.1  จาํนวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
 

13.2   โครงสรางของหลักสูตร 
 

ตารางแสดงโครงสรางหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. 
 

หมวด 
 

วท.ม. 
แบบ ก 2 

ปร.ด. 
ผูสําเร็จปริญญาโท ผูสําเร็จปริญญาตรี

1. หมวด แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2

 

ก. วิชาระเบียบวิธีวิจัย 9 - 6 15 

ข. วิชาพฤติกรรมศาสตร 9 - 9 15 

ค. วิชาปฏิบัติการวิจัย 3 - 3 6 

ง. วิชาเลือก 6 - 6 6 
รวม 27 - 24 42 

2. ปริญญานิพนธ 12 48 36 48 

รวม 39 48 60 90 
 

13.2.1 ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑติแบบ 2 (มีวิชาเรียน) 

         หลักสูตรนี้ผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาไดสองระดับคือ ทั้งมหาบัณฑิตและ

ดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรนี้ประกอบดวยหมวดวิชาดังนี ้

                                  ก. หมวดวิชาระเบยีบวิธวีิจัย  

                                  ข.  หมวดวิชาพฤติกรรมศาสตร  

                                  ค.  หมวดวิชาปฏิบัติการวิจัย 

                                  ง.  หมวดวิชาเลือก 

                                  จ.  ปริญญานิพนธ  ปริญญานพินธมี 3 ระดับคือ 

                ระดับปริญญาโท  (12 หนวยกิต) ตามแบบ ก 2 

                ระดับปริญญาเอก  สําหรับผูเขาศึกษาดวยวุฒปิริญญาโท (36 หนวยกิต) 

                              ตามแบบ  2.1  หรือ (48 หนวยกิต) ตามแบบ 1.1 

                ระดับปริญญาเอก  สําหรับผูเขาศึกษาดวยวุฒปิริญญาตรี (48 หนวยกิต) 

                              ตามแบบ 2.2 
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                  13.2.1.1   กาํหนดรายวชิาและปริญญานพินธระดับมหาบัณฑิต 

      ตารางแสดงรายวชิา/ปริญญานิพนธ ตามเกณฑระดับมหาบัณฑติ 

หมวด หนวยกิต (ไมนอยกวา) 

ก.  วิชาระเบียบวิธีวิจยั 9 

ข.  วิชาพฤติกรรมศาสตร 9 

ค.  วิชาปฏิบัติการวิจยั 3 

ง.   วิชาเลือก 6 

รวม 27 
ปริญญานิพนธ 12 

รวม 39 
รวมรายวิชาไมนอยกวา 27 หนวยกิต  ปริญญานิพนธ  12 หนวยกิต   

รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  39 หนวยกิต  รายวชิาในหมวดตางๆ มีดังนี ้

          หมายเหตุ  :  สําหรับผูเขาศึกษาระดับมหาบัณฑิต ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ

มหาบัณฑิต  พิจารณาเห็นวามีพื้นความรูในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยนอยหรือไมมีเลย จะตองลงเรียน

รายวิชา  วป  510  ความรูพื้นฐานทางสถิติในการวิจัยทางดานพฤติกรรมศาสตร ซึ่งถือเปนวิชาบูรพวิชา 

(Prerequisite) ในหมวดนี้  โดยไมนับหนวยกิต นอกเหนือจากรายวิชาบังคับ  รายวิชาเลือก 
 

ก.  หมวดวิชาระเบียบวิธวีิจยั  (9 หนวยกติ) 

 วป  501  วิธกีารวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร  I                                                      3(3-0) 

วป  502  การสรางและพฒันาเครื่องมือวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร             3(3-0) 

วป  511  สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางพฤติกรรมศาสตร I   3(3-0) 

ข.   หมวดวิชาพฤติกรรมศาสตร (9 หนวยกิต) 

วป  521  พฤติกรรมศาสตรเชิงจิตวทิยา     3(3-0) 

วป  541  พืน้ฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย                 3(3-0) 

วป  581  การถายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนษุย                          3(3-0)                  

ค.   หมวดวิชาปฏิบัติการวจิัย (3 หนวยกติ) 

วป 803  ปฏิบัติการวิจัย I                                  3(3-0) 

ง.   หมวดวิชาเลือก                                                                        (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 

จ.   หมวดปริญญานิพนธ 

วป 899  ปริญญานพินธ                            12 (12-0) 
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         13.2.1.2   กาํหนดรายวิชา และปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 

ผูที่ตองการสําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งจะมีสองกรณีดวยกันคือ 

กรณีแรก (แบบ 2.2)    ไดแก  ผูเรียนที่ใชวุฒิปริญญาตรีเขามาศึกษา หาก

ตองการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองลงทะเบียนเรียนดังแสดงตามตารางตอไปนี้ 
 

             ตารางแสดงรายวิชา/ปริญญานิพนธ ตามเกณฑระดับดุษฎีบัณฑิต  (แบบ 2.2) 

    (สําหรับผูเขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาตรี) 

หมวดและประเภท หนวยกิต(ไมนอยกวา) 

ก.  วิชาระเบียบวิธีวิจยั 15 

ข.  วิชาพฤติกรรมศาสตร 15 

ค.  วิชาปฏิบัติการวิจยั 6 

ง.   วิชาเลือก 6 

รวม 42 
ปริญญานิพนธ 48 

รวม 90 
รวมรายวิชาไมนอยกวา  42  หนวยกิต  ปริญญานิพนธ  48  หนวยกิต   

รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  90   หนวยกิต  รายวิชาในหมวดตางๆ มีดังนี ้

ก. หมวดวิชาระเบียบวธิีวิจยั (15 หนวยกิต) 

วป  501  วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร I          3(3-0) 

วป  502  การสรางและพฒันาเครื่องมือวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร  3(3-0) 

วป  511  สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางพฤติกรรมศาสตร I   3(3-0) 

วป  701  วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร II     3(3-0) 

วป  711  สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางพฤติกรรมศาสตร III   3(3-0) 

              ข. หมวดวิชาพฤติกรรมศาสตร (15 หนวยกิต) 

วป  521  พฤติกรรมศาสตรเชิงจิตวทิยา     3(3-0) 

วป  541  พืน้ฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย    3(3-0) 

วป  731  การวิจัยและกลวิธใีนการพัฒนาบุคคลและกลุมเพื่อประสิทธผิล 

              ของงาน                                                                                          3(3-0) 

วป  781  การถายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทาํงาน                                        3(3-0) 

วป  881  สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร            3(3-0) 
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ค. หมวดวิชาปฏิบัติการวิจยั  (6 หนวยกติ) 

วป  803  ปฏิบัติการวิจัย I                                       3(3-0) 

วป  804  ปฏิบัติการวิจัย II       3(3-0) 

ง. หมวดวิชาเลือก                                                                     (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 

   จ. หมวดปริญญานิพนธ 

วป 999  ปริญญานพินธ             48(48-0) 

                   กรณีทีส่อง (แบบ  2.1)  ไดแก  ผูเรียนทีใ่ชวุฒิปริญญาโทเขามาศึกษาใน

หลักสูตรนี้ตองลงทะเบียนเรียนตามตารางตอไปนี้ 
 

ตารางแสดงรายวิชา/ปริญญานพินธตามเกณฑระดับดุษฎีบัณฑิต  (แบบ 2.1) 

(สําหรับผูเขาศึกษาดวยวุฒปิริญญาโท) 

หมวดและประเภท หนวยกิต(ไมนอยกวา) 

ก.  วิชาระเบียบวิธีวิจยั 6 

ข.  วิชาพฤติกรรมศาสตร 9 

ค.  วิชาปฏิบัติการวิจยั 3 

ง.   วิชาเลือก 6 

รวม 24 
ปริญญานิพนธ 36 

รวม 60 
รวมรายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต  ปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต   

รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 60 หนวยกิต  รายวิชาในหมวดตางๆ มีดังนี ้

              หมายเหตุ  :  สําหรับผูเขาศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ

ดุษฎีบัณฑิต  พิจารณาเหน็วามพีื้นความรูในรายวิชาพฤติกรรมศาสตร นอยหรือไมมีเลย จะตองลง

เรียนรายวิชา  วป  521  พฤติกรรมศาสตรเชิงจิตวทิยา  และ/หรือ  วป 541  พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับ

พฤติกรรมมนษุย   ซึง่ถือเปนวิชาบูรพวิชา (Prerequisite) ในหมวดนี ้โดยไมนับหนวยกิต  นอกเหนอื 

จากรายวิชาบังคับ  รายวิชาเลือก 

 ก. หมวดวิชาระเบียบวิธวีิจยั (6 หนวยกิต) 

วป 701  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร II     3(3-0) 

วป 711  สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางพฤติกรรมศาสตร III   3(3-0) 
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 ข.  หมวดวิชาพฤติกรรมศาสตร (9 หนวยกิต) 

วป  731  การวิจัยและกลวิธใีนการพัฒนาบุคคลและกลุมเพื่อประสิทธผิล 

              ของงาน                                                                                           3(3-0) 

วป  781  การถายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทาํงาน                            3(3-0) 

วป  881  สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร            3(3-0) 

ค.  หมวดวิชาปฏิบัติการวิจยั  (3 หนวยกติ) 

วป  804  ปฏิบัติการวิจัย II       3(3-0) 

ง. หมวดวิชาเลือก                                                                      (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  

จ. หมวดปริญญานพินธ   

วป 999  ปริญญานพินธ              36(36-0)  

 

        13.2. 2    ระดับดุษฎีบัณฑิต  (แบบ 1 .1) 

               แบบ 1.1  สําหรับผูเขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาโท             

                                ลักษณะทั่วไปของหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการวิจัย

พฤติกรรมศาสตรประยุกต แบบ 1.1 (เนนวิจัย)  เปนหลักสูตรที่มุงผลิตนักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร  

ที่มีความสามารถสูงในกระบวนการวิจัยที่สรางองคความรู และประยุกตความรูเพื่อพัฒนาบุคคลและ

สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

                                หลักสูตรนี้สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในกระบวนการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง  เพื่อสรางประสบการณและความเชี่ยวชาญทางการวิจัย  ภายใตการแนะนําดูแลของ

คณะกรรมการที่ปรึกษา  โดยผูเรียนจะตองใชกระบวนการคิดเชิงตรรก  มีความคิดลึกซึ้งในวิธีวิทยาการ

วิจัย  ซึ่งรวมถึงปรัชญาการแสวงหาความรู  และเทคนิคการวิจัย  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคนความรูจากแหลงตาง ๆ เพื่อสามารถดําเนินการวิจัยในเชิงปริมาณหรือคุณภาพไดเปนอยางดี 

                                เนื่องจากหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต แบบ 1.1 (เนนวิจัย)  

มุงตอบปญหาวิจัย  โดยอาศัยหลักสหวิทยาการทางพฤติกรรมศาสตร  จึงคาดหวังใหผูเรียนมีความ

รอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคคลและสังคม เพื่อสามารถมีมมุมองและตอบ

ปญหาการวิจัยไดครอบคลุม ผูเขาเรียนหลักสูตรแบบ 1.1 (เนนวิจัย) มีแผนการศึกษาและการวิจัย

ดังตอไปนี้ 
 

                   แผนการศึกษา 

                         ผูเรียนศึกษาความรูดานวิธีการวิจัยและเนื้อหาพฤติกรรมศาสตรตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาจํานวน 3 ทาน ซึ่งทํางานเปนทีมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทํางานดาน
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วิชาการของผูเรียน  และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   การตัดสินใจดังกลาว

คํานึงถึงประสบการณเดิมและแนวทางการคนควาวิจัยของผูเรียนในอนาคตเปนสําคัญ คณะกรรมการ

ที่ปรึกษามีบทบาทของผูเอ้ืออํานวยการเรียนรู (facilitator) ควบคูกับการสนับสนุนใหนิสิตแตละคน

วางแผนการศึกษาและดําเนินตามแผนเพื่อพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการเรียนของตนเองใหบรรลุ

เปาหมายหลักสูตร ระบบการศึกษาเปนแบบเรียนคูสัญญา   (contract – learning)   แบบประยุกตที่

จะชวยใหผูเรียนสามารถควบคุมการทํางานของตนเองใหบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ผูเรียนตองมาพบอาจารยที่ปรึกษาประมาณเดือนละ 2   คร้ัง หรือตามขอตกลงรวมกันเพื่อติดตาม

ความกาวหนาและอุปสรรคในการศึกษาดวยตนเอง ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใหขอมูลยอนกลับ 

และใหคําปรึกษา การวางแผนการศึกษาแบบ คูสัญญานี้ผูเรียนอาจมีการเขาศึกษาในบางรายวิชาที่

จําเปนสําหรับการศึกษาของตน และเขาประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยเพื่อหาความรูเพิ่มเติม และติดตามความกาวหนาทางวิชาการ โดยหลักสูตรนี้มีข้ันตอน

การพัฒนานิสิตดังตอไปนี้ 

                            1.  ภายในภาคแรกของปการศึกษาที ่1 นิสิตตองทําแผนการศึกษาของตนเอง โดย

การวางแผนและบริหารจัดการกับเวลาและ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจยัดวยการกําหนด

ตารางปฏิบัติงานของตนเอง ภายใตการปรึกษากับคณาจารยที่ปรึกษา   แผนการศึกษาของตนเอง

คํานึงถึงศักยภาพและความตองการของตน เพื่อแสดงถึงเจตนาในการพัฒนาความรูและความ

เชี่ยวชาญของตน ในสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต และเขารับการอบรมพืน้ฐานความรูทาง

พฤติกรรมศาสตรจากคณาจารยของสถาบัน 

                            2.  ภายในปการศึกษาที่ 1 นิสิตตองเสนอหวัขอปริญญานิพนธ             

                            3.  ภายในปการศึกษาที่   2   นิสิตตองสอบวัด คุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) และสอบเคาโครงปริญญานพินธ 

                            4.  ในระหวางการศึกษาภายในระยะเวลา 6 ปการศึกษานิสิตตองดําเนินการดังนี ้

                                    4.1. เขียนบทความที่เปนสวนหนึ่งของ ปริญญานพินธตีพมิพในวารสาร 

วิชาการอยางนอย 2 บทความในระหวางการศึกษา 

                                    4.2. เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยางนอย 1 คร้ัง 

                                    4.3. มีการรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา และตองเขารวมประชมุ

รายงานความกาวหนาอยางนอย 6 คร้ัง ตลอดหลักสูตร 

                            5.  ทําปริญญานิพนธตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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14.  รายวิชาในหมวดตาง ๆ  
           หมวดวิชาระเบียบวธิีวิจัย  

   วิชาบังคับ 

วป  501   วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร I        3(3-0) 

RB  501   Research  Methods  in  Behavioral  Science  I 

วป  502   การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร     3(3-0) 

RB  502   Construction  and  Development  of  Measuring   

  Instruments  in  Behavioral  Science 

วป  511   สถิติเพื่อการวเิคราะหขอมูลทางพฤติกรรมศาสตร I      3(3-0) 

RB  511    Statistics  for  Data  Analysis  in  Behavioral  Science  I 

วป  701   วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร II       3(3-0) 

RB  701    Research  Methods  in  Behavioral  Science  II 

วป  711   สถิติเพื่อการวเิคราะหขอมูลทางพฤติกรรมศาสตร III     3(3-0) 

RB  711    Statistics  for  Data  Analysis  in  Behavioral  Science  III 

                วชิาเลือก 

วป  510    ความรูพืน้ฐานทางสถิติในการวิจัยทางดานพฤติกรรมศาสตร   3(3-0) 

RB  510    Foundations of Statistics in Behavioral Science Research 

วป  512     สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางพฤติกรรมศาสตร II     3(3-0) 

RB  512    Statistics  for  Data  Analysis  in  Behavioral  Science  II 

วป  513    การใชคอมพวิเตอรในงานวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร    3(3-0) 

RB  513   Computer  Applications  in  Behavioral  Science  Research 

วป  702    เทคนิคการวิเคราะหเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร           3(3-0) 

RB  702    Analytical Technique for Measuring Instruments in Behavioral 

Science 

วป  703     การวิจยัเชิงคุณภาพ       3(3-0) 

RB  703    Qualitative  Research  Methods 

วป  712    สถิติเพื่อการวเิคราะหขอมูลทางพฤติกรรมศาสตร  IV   3(3-0) 

RB  712    Statistics  for  Data  Analysis  in  Behavioral  Science  IV 

วป  713    การวิเคราะหขอมูลจัดประเภท                 3(3-0) 

RB  713    Analysis  of  Categorical  Data  
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วป  714   การวิเคราะหขอมูลกรณีวัดซ้าํ     3(3-0) 

RB  714   Analysis  of  Repeated  Measures 

วป  715   การสังเคราะหงานวิจยั     3(3-0) 

RB  715  Research  Synthesis 

วป  791   การบริหารจัดการโครงการ    3(3-0) 

RB  791   Project  Management 

วป  800    หวัขอคัดสรรทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร                        3(3-0) 

RB  800   Selected Topics in Behavioral Science Research 

วป  801    สัมมนาเทคนคิการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรข้ันสูง  3(3-0) 

RB  801   Seminar in Advanced Behavioral Science Research Techniques 

วป  802    สัมมนาการวิจยัเชิงคุณภาพ    3(3-0) 

RB  802   Seminar  on  Qualitative  Research 

           หมวดวิชาพฤติกรรมศาสตร  

                วชิาบังคับ 

วป  521   พฤติกรรมศาสตรเชิงจิตวิทยา    3(3-0) 

RB  521   Behavioral  Science  in  Psychological  Perspectives 

วป  541   พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย  3(3-0) 

RB  541   Social  Foundations of  Human Behavior 

วป  581   การถายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนษุย      3(3-0) 

RB  581   Socialization and Human Development 

วป  781    การถายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทาํงาน                         3(3-0) 

RB  781   Work Socialization 

วป  731   การวิจยัและกลวิธีในการพฒันาบุคคลและกลุมเพื่อประสิทธิผล 

                ของงาน                                                                           3(3-0) 

RB 731   Research and Techniques for Individual and Group Development 

             for Work Effectiveness 

วป  881   สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร    3(3-0)   

RB  881    Seminar  in  the Philosophy  of  Behavioral  Science 

               วิชาเลือก 

วป  522    ทฤษฎีและการวิจัยพฒันาการทางจิต   3(3-0) 
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RB  522   Theories  and  Research  in  Psychological  Development 

วป  523   การวิเคราะหพฤติกรรม และการปรับพฤติกรรม  3(3-0) 

RB  523  Behavior  Analysis  and  Behavior  Modification 

วป  532   เจตคติและการทํานายพฤติกรรม    3(3-0)  

RB  532  Attitudes  and  the  Prediction  of  Behavior 

วป  533    จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแยงเพื่อคุณภาพชีวิต 

                 การทํางาน                                                                      3(3-0) 

RB  533  Positive Psychology and Conflict Management for the  

                Quality of Work Life 

วป  534    ปฏิสัมพันธและการปรับตัวในการทาํงานตางวัฒนธรรม      3(3-0) 

RB  534    Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context 

วป  543  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย  3(3-0) 

RB  543  Social  Change and Human Behavior 

วป  544  โครงสราง และระบบสังคม                                               3(3-0) 

RB  544   Social Structure and Social System 

วป  546 การวิเคราะหและการพฒันาครอบครัว   3(3-0) 

RB  546 Family  Analysis  and  Development 

วป  561 โครงสราง และกระบวนการทางการเมือง   3(3-0) 

RB  561 Political  Structure  and  Process 

วป  582 พฤติกรรมศาสตรกับความยากจน    3(3-0) 

RB  582 Behavioral  Science  and  Poverty 

                    วป  583   จริยธรรมกับจริยศึกษา                                                     3(3-0) 

                     RB 583    Morality  and  Moral  Education 

วป  591 การคิดถูกวธิ ี      3(3-0) 

RB  591  Right  Thinking 

วป  681    ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

                 การทํางาน                                                                       3(3-0) 

                    RB  681   Philosophy of Economy Sufficiency and the Development  

                                    of Quality of  Life and Work 

วป  682    การวิจยัเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็ก และเยาวชน 3(3-0) 

RB  682    Research for Youth Development Policy 
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วป  722 ผูนํา  สมาชิก  และการพัฒนาองคการ   3(3-0) 

RB  722    Leadership,  Membership  and  Organization  Development 

วป  732 กลวิธีและการประเมินผลเพือ่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0)  

  การทาํงาน 

RB  732 Techniques  and  Evaluation  for  the Development of   Work   

  Life  Quality 

วป  733 การพัฒนาแรงจูงใจในการทํางาน    3(3-0) 

RB  733 Development of  Work  Motivation 

วป  734 ปรีชาเชิงอารมณกับคุณภาพชีวิตและการทํางาน             3(3-0) 

RB  734 Emotional  Intelligence  and  Quality  of  Life  and  Work 

วป  782 พฤติกรรมศาสตรกับการพฒันาสังคม   3(3-0) 

RB  782 Behavioral  Science  and  Social Development 

วป  784 จริยธรรมกับการพัฒนาบุคคลและสังคม   3(3-0) 

RB  784 Morality  and  Personal - Social  Development 

วป  786 การวิจยักับนโยบายในการพฒันาทรัพยากรมนุษย  3(3-0) 

RB  786 Research  and  Policies  in  Human  Resource  Development   

วป  787 พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย  3(3-0) 

RB  787 Buddhism  and  Human  Behavior  Development 

วป  882 หัวขอพเิศษทางพฤติกรรมศาสตร    3(3-0) 

RB  882 Special  Topics  in  Behavioral  Science 

วป  883 สัมมนาการวิจยัเพื่อการพัฒนาเยาวชน   3(3-0) 

RB  883  Seminar  in  Youth  Psychological  Development  Research 

วป  886 สัมมนาการวิจยัพัฒนศึกษาการเพื่อชวีิตการทํางาน 3(3-0) 

RB  886 Seminar  in  Development  Education  Research  for Work  Life 

วป  991 การศึกษาเฉพาะบุคคล        1-3[(1-3)-0] 

RB  991 Individual  Study 

หมวดวิชาปฏิบัติการวิจัย   

วป  803  ปฏิบัติการวิจยั  I     3(3-0) 

RB  803 Research  Practicum  I 

วป  804 ปฏิบัติการวิจยั  II     3(3-0) 
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RB  804 Research  Practicum  II 

หมวดปริญญานิพนธ   

วป  899 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต        12(12-0) 

RB  899  Master  Thesis          

วป  999 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต        36(36-0)  หรือ 48(48-0) 

RB  999 Doctoral  Thesis  
 
 


