มคอ.2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
รายการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
วิชาเอก/แขนงวิชา
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับ
พันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
5
6
7
7
8
10
10
10
13
27
28
30
30
31

สารบัญ (ต่อ)
รายการ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล (ต่อ)
แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
การกากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นิสติ
อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร

หน้า
34
37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
40
42
43
45
47
48
48
48
48
48
49
50
51
54

สารบัญ (ต่อ)
รายการ
ภาคผนวก (ต่อ)
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ผลการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ช หลักฐาน MOU

หน้า
62

81
185
196

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25520091107578
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Applied Behavioral Science Research
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ชื่อย่อ: วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Science (Applied Behavioral Science Research)
ชื่อย่อ: M.Sc. (Applied Behavioral Science Research Program)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
จานวนที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก2
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็ นหลักสูตร
เฉพาะของสถาบั น วิ จั ยพฤติ ก รรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ที่จั ดการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ดังนี้
1. ความร่ วมมือ กับคณาจารย์และผู้ทรงคุณ วุฒิ จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการเป็ นกอง
บรรณาธิก ารวารสารและเป็ น Peer Review ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการประเมิ น บทความวิ ช าการและ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2. ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น ในต่ า งประเทศ ได้ แก่ International Islamic University of
Malaysia (IIUM) มหาวิ ท ยาลั ยปุ ต รา มาเลเซี ย Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซี ย
โดยมีความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เพียงสาขาวิชา
เดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
หลั ก สูตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ชาการวิจั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ หลั กสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2555 ซึ่งจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษา 2560
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องขอความ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้ าง) เลขที่หนังสือ ศธ. 0519.12/6177 ลงวันที่ 29 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24
เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่
1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่ คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปี การศึกษา 2561
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถประกอบอาชีพเป็ น
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560
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1. นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือนักวิจัยอิสระ
2. อาจารย์ ห รื อ นั ก วิ ช าการในสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในสาขาการวิ จั ย หรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการอธิบายและพั ฒนาพฤติกรรมของบุ คคลและสังคม เช่ น จิตวิทยา สังคมวิทยา
การศึกษา การพัฒนามนุษย์และสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้ น
3. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ องค์ความรู้ทางด้ านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
เช่น นักประเมินโครงการ นักบริหารโครงการ นักพัฒนาบุคคลและสังคม เป็ นต้ น
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1.

อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

2.

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

3.

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปี ทีจ่ บ
อ.บ. (อักษรศาสตร์)
2535
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
2542
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
2544
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
2550
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง)
2544
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
2553
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
2528
M.P.A. (Administration)
2531
M.CRP. (Community and Regional Planning) 2540
D.P.A. (Administration)
2538

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
National University, USA
U. of Nebraska, USA
U. of LA Verne, USA

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxx

xxxx
xxxx

10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากผลการประเมินผลการพั ฒนาประเทศไทยตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบั บที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) พบว่า แม้ สังคมไทยจะมีความอยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกันมากขึ้น แต่ยังมี
ปั จจัยเสี่ยงและข้ อจากัด เนื่องจากปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ทั้งด้ าน
สุขภาพ การเรียนรู้ เผชิญกับความเหลื่อมลา้ ของการกระจายรายได้ และระหว่างกลุ่มคน (รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ , 2559) ในระยะต่ อจากนี้ คาดว่า ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะการเปลี่ ยนแปลงต่ าง ๆ ที่อ าจก่ อ ให้ เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิ ดเศรษฐกิจเสรี ความท้ าทายของเทคโนโลยี ใหม่ ๆ การเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติท่รี ุนแรง ดังนั้นในการกาหนดทิศทางของแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รัฐจึงยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ คือ คนเป็ นศู นย์กลางของการพั ฒ นาอย่างมีส่วนร่ วม สนั บสนุ นและส่งเสริ มแนวคิดการปฏิรูป
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ประเทศ และการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2558)
วาระการพัฒนาของโลกในอนาคต ทาให้ ประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่า
ช่ วงที่ผ่านมา เช่ น การเปลี่ ยนแปลงของบริ บ ทเศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital
Revolution) การพั ฒนาเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริ การมากขึ้น การพัฒนา
การศึกษาจึงยังคงต้ องมุ่งพั ฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
ดังนั้นภาครัฐมีนโยบายพัฒนาประเทศสู่ไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่ อปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้
ปานกลาง” เป็ นประเทศ “รายได้ สูง ” ปรั บ เปลี่ ย นจากเศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย “ประสิท ธิภ าพ”
เป็ นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ วย “นวัตกรรม” โดยมีกลไกสาคัญหนึ่ง คือ กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้ างและ
ยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)
ดังนั้น การพั ฒนาการศึกษาจึงต้ องให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบายด้ านการ
พั ฒ นา โดยในช่ วงปี 2560 – 2564 แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 จึงมุ่ งเน้ น การพั ฒ นา
ให้ ผ้ ูเรียนได้ รับโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ด้ วยระบบ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2559) นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้ มีการจัดทากรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574
โดยก าหนดแนวทางการวางแผนการศึ ก ษาและการผลิ ตและพั ฒ นากาลังคนของอาเซี ยน เพื่ อกาหนด
แนวทางให้ การพั ฒ นาคนจะเป็ นจุ ดเริ่ มต้ น ของการพั ฒนาในทุกมิติ โดยมียุทธศาสตร์ 1 ใน 9 มีความ
เกี่ยวข้ องกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อสนองตอบ
ตลาดแรงงานและการพั ฒ นาประเทศ แต่ จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ การวิจั ยและพั ฒ นานวัตกรรม
ของประเทศ กลับพบว่าประเทศไทยยังประสบปั ญหาด้ านผลผลิตของงานวิจัย ขาดแคลนทรัพยากรเพื่ อ
การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย บุคลากรด้ านการวิจัย มีจานวนไม่เพียงพอ และการวิจัยไม่สอดคล้ องกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ งานวิ จั ย ซึ่ งถื อ เป็ นปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ในการชี้ วั ด คุ ณ ภาพ
ของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการยกระดับประเทศ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษายังมีจุดอ่อน
ของการพัฒนางานวิจัยที่ต้องเร่งแก้ ปัญหาอย่างเร่ งด่วน การแก้ ปัญหาด้ านการวิจัยของไทยในระยะยาวนั้น
จะต้ อ งปลู ก ฝั ง ศั ก ยภาพด้ า นการวิ จั ย แก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา มุ่ ง เน้ นให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ
ของงานวิจัย โดยการให้ นิสิตนักศึกษาได้ มีส่วนร่วมในการวิจัย เพื่อให้ นิสิตนักศึกษาได้ เห็นถึงความสาคัญ
ของการทาวิจั ย มีก ารบู รณาการการสอนพร้ อมงานวิ จั ย งานวิจั ย เป็ นตัวสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ให้ นิ สิต
นักศึกษา (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ , 2559; ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ , 2559) นอกจากนี้ ยังมีการคานึง
ถึงนโยบายของกระทรวงต่าง ๆ ที่มีการดาเนินงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เช่น
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน
เป็ นต้ น ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์จึงจาเป็ นต้ องพัฒนาให้ ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และตอบสนองความต้ องการของประเทศด้ วยการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ด้ วยการผลิต
นักวิจัยที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของประเทศ ยกระดับผลิตภาพของประเทศชาติสบื ไป
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากผลกระทบของการพัฒนาตามแผนพั ฒนาฉบับที่ 11 ยังพบด้ วยว่ า ลักษณะทางสังคมของ
ไทยเป็ นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น และยังต้ องเผชิญกับความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมเพิ่ มสูงขึ้น คนไทย
มีปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และมีการดาเนินชีวิตที่ยึดติดค่านิยมทางวัตถุ (คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ , 2559) ทิศ ทางของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) จึงได้ น้อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง และการพั ฒนา
สังคมให้ มีความมั่นคง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558) นอกจากนี้ หลักการสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560
- 2574 ได้ กาหนดแนวทางการวางแผนการศึกษาและการผลิตและพัฒนากาลังคนของอาเซียนในทุกมิติ
ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมด้ วย (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2558) ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจะคานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงกระแสหลักที่ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนใน
สังคมอย่างมาก ทาให้ ความรู้ท่มี ีอยู่ เดิมนั้นไม่สอดรั บกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้ น
การวิจัยเพื่ อให้ ได้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เป็ นประโยชน์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก จะเป็ นเครื่องมือที่สามารถชี้นาในการป้ องกัน เตรียมพร้ อมและ
แก้ ปัญหาของบุคคลและสังคมได้ รวมทั้งช่ วยเสริมสร้ างพั ฒนาบุคคลและสังคมให้ เป็ นไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์ได้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่ในขณะนี้ จึงจาเป็ นต้ องพั ฒนาหลักสูตรให้ ตอบสนอง
ความต้ องการของประเทศที่ต้องการพึ่ งนักวิจัยและงานวิจัยที่ได้ คุณภาพ โดยการผลิตนักวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ท่มี ีความสามารถในการทาวิจัยในลักษณะบูรณาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพ
สูงในการสร้ างสรรค์ น วั ต กรรมและงานวิ จัยที่มีคุณ ภาพ และสามารถประยุ ก ต์ อ งค์ ความรู้ มาใช้ ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและสังคมได้
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพั ฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับพั นธกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้ างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุ ณธรรมให้ แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และสังคมแห่ งการเรียนรู้ ด้ วยเหตุน้ ี การพัฒนาหลักสูตรจึงต้ องมุ่งผลิตนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ท่มี ีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการถ่ายทอด และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่ อใช้ ใน
ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและสังคม
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13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลั ก สูต รนี้ เป็ นหลั ก สูต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ดั งนั้ น บางรายวิ ช าสามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการของหลั ก สู ต รอื่ น ที่ ต้ อ งการให้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู้ ความสามารถทางด้ า นการวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ
การดาเนิ น การเรี ยนร่ วมของหลัก สูตรนี้ จะเป็ นการทางานและการประสานงานร่ วมกัน กับ สถาบั น วิจั ย
พฤติกรรมศาสตร์ อาทิ สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นต้ น
โดยทางหลั ก สูตรอนุ ญ าตให้ นิ สิตในสาขาวิ ชาอื่นมาลงทะเบี ยนเรี ยนในรายวิ ชาที่เปิ ดสอนในแต่ ละภาค
การศึกษา เช่น รายวิชา วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งการร่วมสอน
ให้ กับรายวิชาในหลักสูตรอื่น เช่น รายวิชา จป 504 การวิจัยเชิงคุณภาพทางจิตวิทยาประยุกต์ จป 705
การวิจัยแบบผสานวิธี ในหลักสูตรสาขาจิตวิทยาประยุกต์ วจ 803 การออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
ในหลักสูตรสาขาวชิาการวิ จัยและพั ฒนาหลั กสูตร บัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็ นคณาจารย์ของสถาบันวิจัยพฤตกรรมศาสตร์และมีการให้ นิสติ ในหลักสูตรการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์สามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกันในรายวิชาดังกล่าวได้
นอกจากนี้ อาจเป็ นนิสติ ที่ได้ เข้ าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) แบบ 2.2 และ
ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขได้ ให้ สามารถเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและมีการโอนหน่วยกิตเพื่อเข้ า
มาศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทั้งนี้ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560

7

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม
1.2 ความสาคัญ
พฤติกรรมศาสตร์ เป็ นศาสตร์ห นึ่งที่มีความจาเป็ นต่อการพั ฒนาสังคมและประเทศชาติ โดย
ยึดมั่นในหลักการที่ว่า องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์สามารถอธิบายพฤติกรรมมนุ ษย์และปรากฏการณ์
ในสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ วยการใช้ สหวิทยาการจากหลายศาสตร์ เพื่อช่วยให้ บุคคลมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน และส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับสังคม และนาไปสู่การพัฒนา
ในระดั บ ประเทศได้ อ ย่ า งดี ซึ่ ง สอดรั บ กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องการพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตให้ ได้
คุณภาพ มีศักยภาพทางการสร้ างสรรค์นวัตกรรมในสังคมดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ อีกทั้งภายใต้ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังมุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้ องการ
ของสังคม ภายใต้ ก รอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ที่ มุ่ งเน้ น ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษามุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ รองรั บ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรั บตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอด
ชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ นาไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ได้ ทั้งนี้ การพัฒนา
ดั งกล่ า วได้ ด าเนิ น การผ่ า นทางกลยุ ท ธ์ ห ลั ก คื อ การวิ จั ย ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2552 - 2566) ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ที่ต้องการให้ หน่ วยงานมี
การกาหนดเป้ าหมายหลักทางวิจัยซึ่งครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาด้ านวิถีชีวิตโดยใช้ ศาสตร์ทางสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์ หรือการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน และมีการกาหนดเป้ าหมายหลักทางการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้ างปั ญญาของนิสติ และบุคลากรให้ เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ซ่ึงเอื้อต่อ
การพัฒนาสังคมต่อไป
อนึ่ ง ศาสตร์ ท่ีศึ กษาพฤติ กรรมของบุ คคลและสังคม เช่ น จิ ตวิ ทยาและสังคมวิ ทยา มักเป็ น
ศาสตร์ท่มี ีจุดกาเนิดมาจากสังคมตะวันตกที่ไม่อาจนามาใช้ ในบริบทที่ต่างออกไป เช่น ในสังคมไทยจะต้ อง
มีการปรั บให้ เหมาะสมกับบุ คคลและสังคมที่มีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อมต่างกัน จึงต้ องมีการประยุกต์
ทั้งด้ านแนวคิด/ทฤษฎีและวิธีการวิจัยให้ เหมาะกับบริบท นอกจากนี้ การใช้ ศาสตร์เพียงศาสตร์เดียวก็ไม่
สามารถทาความเข้ าใจปัญหาของบุคคลและสังคมได้ อย่างลึกซึ้ง และครอบคลุม จึงต้ องใช้ ความรู้จากหลาย
ศาสตร์บูรณาการ เพื่ อร่ วมกันในการอธิบายและพั ฒนาพฤติกรรมของบุคคลและสังคม ผ่านวิธีการวิจัย
ที่หลากหลายทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณ ภาพที่ใช้ ร่ว มกัน ตามความเหมาะสมกับ ลั ก ษณะปั ญ หา บริ บ ท
และกลุ่มเป้ าหมายของการวิจัย โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ สามารถตอบปัญหาการวิจัยหรือแก้ ไขปัญหาบุคคล
และสังคมได้ อย่างลึกซึ้งและครอบคลุ ม จึงเป็ นที่มาของหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ท่ีมี
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ลั ก ษณะสหวิ ท ยาการเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ท่ีเหมาะสมกั บ บริ บ ทสั งคมไทยและสังคมตะวั น ออกจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ องค์ความรู้ท่ไี ด้ สามารถนาไปใช้ จริง
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
2. มีความสามารถในการสร้ างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและประยุกต์องค์ความรู้ท่ไี ด้ จากการ
วิจัยไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีแผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามรายละเอียดของแผนการพั ฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่ งชี้การพั ฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะ
ดาเนินการติดตามบัณฑิตประจาปี และมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
การพัฒนาการเรียนการสอน
1. พัฒนาคณาจารย์ด้านการทาวิจัย
และการเรียนการสอน
2. พัฒนานิสติ ด้ านการทาวิจัย

การพัฒนาหลักสูตร
1. ทาวิจัยเพื่อประเมินผลและติดตาม
การใช้ หลักสูตร

การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
1. มีระบบการดาเนินงานของสถาบัน
เพื่อจัดให้ มสี ง่ิ สนับสนุนการเรียนรู้
แบบ PDCA อย่างต่อเนื่องทุกปี

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. สนับสนุนแหล่งทุนในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ
2. สนับสนุนให้ คณาจารย์และนิสติ เข้ า
ร่วมประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยในประเทศ
และต่างประเทศ
3. สนับสนุนให้ นิสติ ร่วมทาวิจัยกับ
คณาจารย์ในสถาบัน

1. ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
2. ร้ อยละของอาจารย์ประจาและนิสติ
ที่เข้ าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นาเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยใน
ประเทศและต่างประเทศ
3. ร้ อยละของนิสติ ที่ร่วมทาวิจัยกับ
คณาจารย์ในสถาบัน

1. นาผลการประเมินหลักสูตรจาก
คณาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์พิเศษ
บัณฑิต และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต มาเป็ นข้ อมูล
ปรับปรุง
2. ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2. รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของบัณฑิตและผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

1. กาหนดแผนเพื่อเตรียมการ
ปรับปรุงสิง่ อานวยความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
2. สารวจความพึงพอใจต่อสื่อ
อุปกรณ์และสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาสถาบัน
2. รายงานผลสารวจความพึงพอใจต่อ
สื่อ อุปกรณ์และสภาพแวดล้ อมการ
เรียนรู้
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์
3. ดาเนินการปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์
และสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ตามผล
ประเมินความพึงพอใจ ผลการ
ประเมินจาก ปค.003 และผลการ
จัดประชุมเพื่อวางแผนปรับปรุงสื่อ
อุปกรณ์และสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
ของบุคลากรในสถาบัน
4. ติดตามผลและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึ ก ษาใช้ ระบบทวิ ภาค คือ ปี การศึ กษาหนึ่ งแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนอาจจัดตามความเหมาะสมของรูปแบบการศึกษา โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
มีการจัดการเรี ยนการสอนในช่ วงนอกเวลาราชการ วันเสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.0016.00 น. โดยภาคการศึกษาแบ่งได้ ดังนี้
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
โดยระยะเวลาในการจั ด การเรี ยนการสอนอาจมี ก ารจั ด ในสองลั ก ษณะตามความเหมาะสม
ดังนี้คือ 1) ในแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 วัน มีจานวนชั่วโมงตามแผนการสอนที่ระบุ
ใน มคอ.3 โดยไม่ ต่ ากว่ า 15 ครั้งต่ อ 1 ภาคการศึ กษา หรื อ 2) ลักษณะของโมดู ล (Module) ที่จัดการ
เรียนการสอนแบบ Block Course โดยจัดการเรียนการสอนไปทีละรายวิชาจนครบตามแผนการสอนแล้ วจึง
ต่อด้ วยรายวิชาถัดไปที่มีความต่อเนื่องในการสร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ แก่ผ้ ูเรียน
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้ าศึกษาต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีคุณสมบัติท่วั ไป
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก
ก)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ปัญหาของนิสติ แรกเข้ าสาหรับหลักสูตรนี้ รวบรวมได้ ดังนี้
(1) นิ สิต ส่วนใหญ่ มี พ้ ื นฐานความรู้ ท างระเบี ยบวิ ธีวิจั ย และเนื้ อหาทางพฤติ กรรมศาสตร์
ซึ่ งเป็ นวิ ชาแกนของหลั ก สูตรไม่ เท่ากัน เนื่ องจากเปิ ดรั บ สมัค รผู้ สาเร็จการศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก
สาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
มีระบบการเทียบโอนหน่ วยกิต เป็ นไปตามข้ อบังคับ มหาวิทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิโรฒ ว่ าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เป็ นแผน ก2 ซึ่งเป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการทา
วิจัย โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต รวมจานวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ตารางแสดงโครงสร้ างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หมวดวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
36 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ (18 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั (9 หน่วยกิต)
วป 501 วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 501 Research Methods in Behavioral Science
วป 502 การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 502 Construction and Development of Measuring Instruments
in Behavioral Science
วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science
กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
RB 521 Behavioral Science in Psychological Perspectives
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
RB 541 Social Foundations of Human Behavior

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการวิจยั (3 หน่วยกิต)
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย
RB 803 Research Practicum

3(1-4-4)

ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
นิสิตสามารถเลือ กเรี ยนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบี ยบวิธีวิจัย และ/หรื อ กลุ่มวิชาพฤติกรรม
ศาสตร์ รวมแล้ วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั
วป 503 พื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ
RB 503 Foundation of Qualitative Research
วป 504 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจัยพื้นฐาน
RB 504 Academic English Skills and Fundamental Research
วป 510 ความรู้พ้ ืนฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์
RB 510 Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research
วป 512 สถิติเพื่องานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 512 Statistics for Experimental Research in Behavioral Science
วป 513 การใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 513 Digital Technology Applications in Behavioral Science Research
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาจิ ตวิทยา
วป 522 ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิต
RB 522 Theories and Research in Psychological Development
วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรม และการปรับพฤติกรรม
RB 523 Behavior Analysis and Behavior Modification
วป 531 เจตคติและการทานายพฤติกรรม
RB 531 Attitudes and the Prediction of Behavior
วป 532 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้ งเพื่อคุณภาพชีวิตการทางาน
RB 532 Positive Psychology and Conflict Management for Quality
of Work Life
วป 533
ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวในการทางานต่างวัฒนธรรม
RB 533
Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context
วป 534 จิตวิทยาสุขภาพ
RB 534
Health Psychology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)

15
วป 564
RB 564

จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์
Economic Psychology

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์อื่น ๆ
วป 551 พฤติกรรมศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา
RB 551 Behavioral science in Cultural Anthropology Perspective
วป 561 โครงสร้ างและกระบวนการทางการเมือง
RB 561 Political Structure and Process
วป 562 พุทธศาสนากับคุณภาพชีวิต
RB 562 Buddhism and Quality of life
วป 563 พฤติกรรมการสื่อสารในสังคมดิจิทลั
RB 563
Communication Behavior in Digital Age
วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
RB 571 Population and Social Development
กลุ่มสหวิทยาการ
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
RB 581 Socialization and Human Development
วป 582 พฤติกรรมศาสตร์กบั ความเหลื่อมลา้
RB 582 Behavioral Science and Inequality
วป 583 จริยธรรมกับจริยศึกษา
RB 583 Morality and Moral Education
วป 584 การบริหารจัดการโครงการ
RB 584 Project Management
วป 681 การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน
RB 681 Research for Youth Development Policy
วป 682 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางาน
RB 682 Philosophy of Economy Sufficiency and the Development of Quality of
Life and Work
ค. ปริญญานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691 Master’s thesis

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

12 หน่วยกิต
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ความหมายของรหัสวิชา
รหัสตัวอักษร
วป (RB) หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
รหัสตัวเลข
เลขรหัสหลักร้ อย
เลขรหัสหลักสิบ
หลัก
รหัส
ร้อย
5 และ 6
8 และ 9
สิบ
0
1
2 และ 3
4 และ 5
6
7
8
9

หมายถึง
หมายถึง

ระดับปริญญา
วิชาแขนง
ความหมาย

ระดับปริญญา ได้ แก่
วิชาระดับปริญญาโท
วิชาสัมมนา หรือหัวข้ อพิเศษ หรือปฏิบัติการวิจัยหรือ
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือปริญญานิพนธ์
แขนงวิชาที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตร ได้ แก่
วิชาที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัย
วิชาที่เกี่ยวกับสถิติ และคอมพิวเตอร์
วิชาที่เกี่ยวกับจิตวิทยาในหมวดพฤติกรรมศาสตร์
วิชาที่เกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ในหมวดวิชาพฤติกรรมศาสตร์
วิชาที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์อ่ นื ๆ
วิชาที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
วิชาที่เป็ นสหวิทยาการ
วิชาพิเศษ

ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
หมายถึง
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
หมายถึง
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3
หมายถึง
วิชาบรรยาย
3 หน่วยกิต
วิชาปฏิบัติการวิจัย
3 หน่วยกิต
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จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
จานวนชั่วโมงบรรยาย
จานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้ วยตนเอง
เท่ากับ 3(2-2-5) , 3(3-0-6)
เท่ากับ 3(1-4-4)
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3.1.4 แผนการศึกษา
หลักสูตรฯ จัดแผนการเรียนรายภาค จาแนกตามระบบทวิภาค ดังนี้
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วป 501 วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 541 พื้นฐานทางสังคม
เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวมรายวิชา 9 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วป 803 ปฏิบตั กิ ารวิจัย
3(1-4-4)
วิชาเลือก
(เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต)
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท (6 หน่วยกิต)
รวมรายวิชา 12 หน่วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วป 502 การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวัดทาง 3(2-2-5)
พฤติกรรมศาสตร์
วป 511 สถิตเิ พื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3(2-2-5)
ทางพฤติกรรมศาสตร์
วิชาเลือก
(เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต)
รวมรายวิชา 9 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท (6 หน่วยกิต)

ปริญญานิพนธ์ 6 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั
วป 501 วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 501 Research Methods in Behavioral Science
งานวิ จั ยทางพฤติ ก รรมศาสตร์ เพื่ อ ให้ เข้ าใจวิ ธีก ารวิ จั ยที่ใช้ ในการท าความเข้ าใจ อธิบ าย
ทานาย พฤติกรรมบุ คคลและสังคม โดยศึ กษาขั้น ตอนของการวิ จัยตั้งแต่ การเลื อกปั ญ หาการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการวิจัยการเลือกใช้ วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัยและทาการ
วิพ ากษ์ วิจารณ์ จุดแข็ง และจุ ดอ่ อนของการวิจัย โดยให้ ครอบคลุ มการวิจัยเชิงปริ มาณและการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย ฝึ กเขียนเค้ าโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ไี ด้ มาตรฐาน
Behavioral science research works to discern the methods used to understand, explain,
and predict individual and societal behavior, by studying all the research processes. This begins
from the identification of behavioral science research questions to the dissemination of research
results, selection of appropriate research methods, and critical discussion of research strengths and
weaknesses comprising quantitative and qualitative researches; ethics and research ethics and
practice construction of standard behavioral science research frameworks.
วป 502 การสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 502 Construction and Development of Measuring Instruments in
Behavioral Science
ศึ กษาหลั ก การเบื้ องต้ น เกี่ยวกับ การวั ดตามทฤษฎี การทดสอบแบบดั้ งเดิ มและทฤษฎีใหม่
วิธีการสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ และฝึ กปฏิบัติการวางแผน
เครื่ องมือ วัด การเขียนข้ อ คาถาม หรื อ ข้ อความ การวิเคราะห์ รายข้ อ การทดสอบและการปรั บ ปรุงข้ อ
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คาถาม การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัด การเขียนรายงานกระบวนการสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวัด
รวมทั้งรู้จักวิธกี ารใช้ เครื่องมือวัดในการรวบรวมและตีความหมายของข้ อมูล
Study and practice of the principles of measurement based on the classical and modern
test theories; construction and validation of measuring instruments in behavioral science. design
measurement, question items/statements, item analysis, testing, revision, validation, writing the
construction and development of measuring instruments using other methods in the collection and
interpretation of data.
วป 503 พื้ นฐานการวิจยั เชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
RB 503 Foundation of Qualitative Research
แนวคิดหลักการของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีมาตรฐาน
เป็ นที่ยอมรั บ ฝึ กปฏิบั ติก ารออกแบบการวิ จั ย การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้อ มู ล การเขีย น
รายงานการวิจัยผ่านการฝึ กปฏิบัติจริงในสนามวิจัย
Basic concept of qualitative research methodology and accepted standards of qualitative
research and practices in research design, data collection, data analysis and report writing through
practice in the actual setting.
RB 504 Academic English Skills and Fundamental Research
3(2-2-5)
วป 504 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจยั พื้ นฐาน
An introduction to essential research skills, including the basics of research ethics. A
focus on critical reading skills for reviewing research papers in behavioral science. Analyzing and
synthesizing the information to identify a research problem, and developing your own research
topic. Build research writing skills by integrating the information from reviewed literature, and
understanding the formal vs informal styles of writing. Practice communication skills for academic
development.
ทักษะการวิจัยที่สาคัญและจรรยาบรรณของการวิจัย การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ การ
ทบทวนงานวิจัยอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย การกาหนดหัวข้ อการวิจัยจากการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนเพื่อการวิจัยทั้งแบบที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ การฝึ กการสื่อสารเพื่อการวิจัย
วป 510 ความรูพ้ นฐานทางสถิ
ื้
ติในการวิจยั ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 510 Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research
ศึกษาสถิติเพื่ อบรรยายและสรุปข้ อมูล หลั กการทดสอบสมมติฐานการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
การศึ กษาความสัมพั นธ์ระหว่ างตัวแปรและการพยากรณ์ และสถิตินอนพาราเมทริ ก โดยการฝึ กปฏิบั ติ
วิเคราะห์ ข้อมู ลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป รวมทั้งการเลื อกใช้ สถิติท่ีเหมาะสมเพื่ อตอบปั ญ หาการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์
Study statistics for data description and summary, hypothesis testing, mean difference
comparison, correlation, prediction, and nonparametric statistics, through intensive practice analysis
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using statistical software packages; and selection of appropriate statistics to answer behavioral
science research problems.
วป 511 สถิติเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science
สถิติเชิงบรรยาย การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยสถิติทดสอบที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทั้งทางเดียวและสองทาง การเปรียบเทียบรายคู่สาหรับอิทธิพลหลักและปฏิสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมและการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ ว การวิเคราะห์ สหสัมพั นธ์ และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
Descriptive statistics, means comparison with t-test, one-way and two-way analysis of
variance with pairwise comparison of means for main and interaction effects, analysis of covariance
with pairwise comparison of adjusted means, correlation analysis, and multiple regression.
วป 512 สถิติเพือ่ งานวิจยั เชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 512 Statistics for Experimental Research in Behavioral Science
หลักการวิจัยเชิงทดลอง แบบจาลองทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบ
พหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ถดถอย เพื่อใช้ ในแบบแผนงานวิจัยเชิ งทดลอง
ทางพฤติกรรมศาสตร์แบบสุ่มสมบูรณ์ท่มี ีแฟคเตอร์เดียว แบบแผนแฟคทอเรียลที่มีการสุ่มสมบูรณ์ แบบ
แผนสุ่มภายในบล็อก แบบแผนการวัดซา้ แบบแผนจัตุรัสลาติน แบบแผนไฮราคิคอลและสปลิทพล็อท
และแบบแผนที่มีตัวแปรร่วม
Experimental research principles, statistical models, analysis of variance, multiple
comparison, analysis of covariance and regression analysis for experimental research designs in
behavioral science of completely randomized one-factor design, completely randomized factorial
design, randomized block design, repeated measures design, Latin square design hierarchical and
split-plot design, design with covariates.
วป 513 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในงานวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 513 Digital Technology Applications in Behavioral Science Research
การใช้ เทคโนโลยีดิจิ ทัล ในกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริ มาณและคุ ณ ภาพ ตั้งแต่ การคิดและ
ออกแบบการวิจัย การจัดระบบข้ อมูล การสืบค้ นข้ อมูล การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
การจัดทาบรรณานุกรม
Digital technology applications in conducting process for both quantitative and
qualitative research beginning from research conceptualization and designs, data organization, data
searching, data gathering, data analysis with interpretation and doing bibliography.
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กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิ ตวิทยา
3(3-0-6)
RB 521 Behavioral Science in Psychological Perspectives
ผลการวิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาและพฤติ ก รรมศาสตร์ ท่ีอ ธิ บ ายพฤติ ก รรมของบุ ค คล และกลุ่ ม
แนวคิดใหม่รวมทั้งศึกษาจิตวิทยาสรีระ และอิทธิพลของพั นธุกรรม และสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของบุ ค คล อิ ท ธิ พ ลของพั น ธุ ก รรม และสิ่ งแวดล้ อ มที่มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมของบุ ค คล อธิบ ายการเกิ ด
พฤติกรรมของบุคคลด้ วย ทฤษฎี กลุ่ม การรู้คิด พฤติกรรมนิยม จิตวิเคราะห์ มนุ ษยนิยม จิตวิทยาสรีระ
และแนวคิดใหม่
Results of psychological and behavioral science research to explain human behaviors,
and other new concepts including physiology and influence of genetics and environment of human
behaviors. Explain human behaviors through a focus on Cognitive Approach, Behavioral Approach,
Psychoanalytic Approach, Humanist Approach and other new concepts.
วป 522 ทฤษฎีและการวิจยั พัฒนาการทางจิ ต
3(3-0-6)
RB 522 Theories and Research in Psychological Development
ทฤษฎี การวิ จั ย พั ฒ นาการทางจิ ต ของบุ ค คล ด้ า นการรู้ คิ ด ภาษา อารมณ์ สั งคม และ
จริยธรรม วิธกี ารวิจัยเชิงพัฒนาการในแต่ละแบบ
Theories and researches in psychological development from cognitive, linguistic,
emotional, social, and moral perspectives as well as various psychological development research
methods.
วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม
3(3-0-6)
RB 523 Behavior Analysis and Behavior Modification
ทฤษฎีการเรี ยนรู้การวางเงื่อนไข แนวคิดพฤติกรรมปั ญ ญานิยม การวิเคราะห์พฤติกรรม
เทคนิคการปรับพฤติกรรม การสร้ างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
Conditioning theory, Cognitive Behavior Approach, behavior analysis, behavior
modification, and behavior modification programs.
วป 531 เจตคติและการทานายพฤติกรรม
3(3-0-6)
RB 531 Attitudes and the Prediction of Behavior
ความหมาย ทฤษฎี และผลวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพั นธ์ของเจตคติกับพฤติกรรม ปั จจัย
ทานายเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนเจตคติเพื่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์
Meaning, theory and research findings of relationship between attitudes and behavior;
factor predicting attitudes and behavior of people; improvement and modification for positive
attitudes.
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วป 532

จิ ตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพือ่ คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
การทางาน
RB 532 Positive Psychology and Conflict Management for the Quality
of Work Life
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้ างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และบูรณาการกับกระบวนการจัดการความขัดแย้ งเพื่อคุณภาพชีวิตการทางาน
Theories, concepts, and research of positive psychology for development of desired
characteristics and integration with conflict management processes for enhancing quality of work
life.
วป 533 ปฏิสมั พันธ์และการปรับตัวในการทางานต่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
RB 533 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับค่านิยม ปฏิสัมพั นธ์ทางสังคมของกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม
ต่างกัน การปรับตัวและวิธกี ารปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนทางานต่างวัฒนธรรมในองค์การเพื่อสุข
ภาวะและคุณภาพชีวิตการทางาน
Concepts, theories, research works on values and social interactions of intercultural
groups, adjustment and practices of intercultural communal living in an organization for promoting
the quality of work-life.
วป 534 จิ ตวิทยาสุขภาพ
3(2-2-5)
RB 534 Health Psychology
แนวคิดทฤษฎี การวิจัยทางด้ านสุขภาพ สุขภาวะ อิทธิพลของจิตวิทยาสุขภาพ การประยุกต์
แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพ ความฉลาดทางอารมณ์
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ โรคจากการทางาน ความเครียด การเผชิญความเครียด
Concepts, theories, and research of health wellbeing, effect of health psychology,
Applying psychology concepts for health behavioral modification, health quotient, emotional
quotient, health literacy, work-related disease, stress and coping.
วป 541 พื้ นฐานทางสังคมเกีย่ วกับพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
RB 541 Social Foundations of Human Behavior
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลงานวิ จั ยทางสังคมเกี่ยวกับ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ และการประยุ ก ต์ ใช้
แนวคิดทฤษฎีเพื่อการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
Concepts, theories, and social research on human behaviors and theories, and
application for behavioral science research.
วป 551 พฤติกรรมศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา
3(2-2-5)
RB 551 Behavioral Science in Cultural Anthropology Perspective
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ผ่ านการมองแบบองค์ ร วม พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ท่ี ก าเนิ ด จากอิ ท ธิ พ ลทาง
วัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างในความเป็ นมนุ ษย์ และมิติของพฤติกรรมมนุ ษย์ผ่านแนวคิด
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ทฤษฎี และผลงานวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางมนุษยวิทยาวัฒนธรรมเพื่อ
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
Human behavior from a holistic approach of cultural anthropology, culture influences
on human behavior, similarities and differences of culture, and dimensions of human behavior
through concepts, theories, and cultural anthropology researches. Apply cultural anthropology
theories and concepts for behavioral science research.
วป 561 โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง
3(3-0-6)
RB 561 Political Structure and Process
โครงสร้ า งและกระบวนการทางการเมื อ ง โดยเน้ น ที่โครงสร้ างสถาบั น ทางการเมื อ ง และ
บทบาทของสถาบั นทางการเมือ งที่สาคัญ บทบาทชนชั้น ผู้ น าทางการเมือง ทหาร พรรคการเมื อง กลุ่ ม
ผลประโยชน์ระบบราชการ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการมีส่วนร่วม การถ่ายทอดทางการเมือง สิ่งแวดล้ อม
ทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเลือกตั้ง และนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
Political structure and process, with emphasis on structure and roles of major political
institutions, e.g. roles of political elites, military, political parties, and bureaucratic interest groups.
In addition, study participation, political socialization, political environment, political stability,
political change, election, and public administration policy.
วป 562 พุทธศาสนากับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
RB 562 Buddhism and Quality of Life
แนวคิดของพระพุทธศาสนา เน้ นการได้ มาซึ่งสัจธรรมจากการตรัสรู้ ลักษณะ หลักไตรลักษณ์
หลักอิทัปปั จจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท หลักอริยสัจ 4 หลักกรรม หลักศีลธรรม หลักคุณธรรมที่สัมพั นธ์
กับคุณภาพชีวิต
Buddhist concepts focusing on the discernment of Truths from Buddha’s
Enlightenment, essential features and principles, the three characteristics, the law of Causation or
Dependent Origination, the Four Noble Truths, the Law of Karma, and the moral and ethical
principles associated with quality of life.
วป 563 พฤติกรรมการสือ่ สารในสังคมดิจิทลั
3(3-0-6)
RB 563 Communication Behavior in Digital Society
แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการสื่อสาร ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสารในยุคปัจจุบัน และแนวโน้ มในอนาคต
Concepts, theories and findings related to communicaion behavior; factor contributing
to communication behavior; presnt and future trend of communication strategies.
วป 564 จิ ตวิทยาเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
RB 564 Economic Psychology
ศึกษากลไกทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ความชอบ วิจารณญาณ
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การเลือก ทางเลือก ปฏิสัมพั นธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยที่ส่งอิทธิพลต่อความชอบ วิจารณญาณการเลือก
ทางเลือกปฏิสัมพั นธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ผลของการตัดสินใจเลือกด้ านปรากฏการณ์และกระบวนการทาง
เศรษฐศาสตร์จากการตัดสินใจ
Study the psychological mechanisms underlying economic behavior preferences;
judgments economic interaction; and consequences of judgments and decisions for economic
processes and phenomena.
วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
RB 571 Population and Social Development
วิสัยทัศ น์ ด้านการศึ ก ษา ความสัมพั น ธ์ระหว่ างการศึ กษากับ การพั ฒ นาสังคม และการน า
การศึกษามาพัฒนาคนและสังคม
Vision in Education, the relationship between education and social development and
education application for population and social development.
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
3(3-0-6)
RB 581 Socialization and Human Development
แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการในการถ่ายทอดทางสังคม อิทธิพลระหว่าง
มนุษย์กบั สภาพแวดล้ อม ผลที่มีต่อลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล
The concepts, theories, and research findings in the socialization process; the
interactions between humans and environment; and the effects on the psychological and behavioral
characteristics of individuals.
วป 582 พฤติกรรมศาสตร์กบั ความเหลือ่ มล้ า
3(3-0-6)
RB 582 Behavioral Science and Inequality
แนวความคิดของความเหลื่อมล้าตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความเหลื่อมลา้ ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ วัฒนธรรมของความเหลื่อมลา้ โดยมุ่งเน้ นการปรับตัวของบุคคลและค่านิยมของ
สังคมตลอดจนหาแนวทางแก้ ปัญหาความเหลื่อมลา้ ทางสังคม
Concepts of inequality from the behavioral science approach. Analyze economic,
social and mental factors. The culture of inequality, focusing on adjustment of individuals and
social values; and search for solution of social inequality.
วป 583 จริยธรรมกับจริยศึกษา
3(2-2-5)
RB 583 Morality and Moral Education
ทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบของจริยธรรมศึกษา
แนวทางการพัฒนาจริยธรรม ซึ่งปฏิบัติในโรงเรียนและชุมชน
The theories and research results in behavioral science. The meaning and factors of
ethics. Approaches of ethics development that are in practice in schools and communities.
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วป 584
RB 584

การบริหารจัดการโครงการ
3(2-2-5)
Project Management
หลั ก การขั้น ตอนการบริ ห ารจั ดการโครงการที่มี ป ระสิท ธิภาพ การประเมิ น ผลสาเร็จของ
โครงการเทคนิ คหรื อ วิธีการจากสหวิทยาการ วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ การบั ญ ชี การจัดการ จิตวิทยา
องค์การ
Principles, procedures of efficient project management, project success-evaluation,
multidisciplinary techniques, methods of economics, accounting, management and organizational
psychology.
วป 681 การวิจยั เพือ่ วางนโยบายการพัฒนาเด็ก และเยาวชน
3(2-2-5)
RB 681 Research for Youth Development Policy
แนวคิดนโยบายสาธารณะ หลักการวิจัยและพัฒนา สภาพสังคมไทยในปั จจุ บันและแนวโน้ ม
ในอนาคต เพื่อวางแนวทางการวิจัยที่สามารถเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน
The concepts of public policy, the research and development foundation, the context of
Thai society, current situation and future trends; to impose guidelines for research evocative to
youth development policy.
วป 682 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางาน
3(2-2-5)
RB 682 Philosophy of Sufficiency Economy and the Development of Quality
of Life and Work
วิเคราะห์ วิจั ย และประยุ ก ต์ห ลั กปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตของ
บุคคลและสังคม คุณภาพชีวิตในการทางาน
Analyze, research and apply the Sufficiency Economy philosophy, for the
improvement of the quality of life in individual and societal levels, and for the dimension of the
quality of work life.
กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการวิจยั
วป 803 ปฏิบตั ิการวิจยั
3(1-4-4)
RB 803 Research Practicum
ปั ญ หาการวิ จั ย ประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู้ ท างพฤติ ก รรมศาสตร์ ท่ี เป็ นสหวิ ท ยาการ วิ เคราะห์
สังเคราะห์ ส ร้ า งโครงการวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของบุ ค คลและสังคม ลงมื อปฏิบั ติก ารวิจั ย ตาม
ขั้ น ตอนใดขั้ น ตอนหนึ่ ง โดยท าวิ จั ย เป็ นกลุ่ ม เดี่ ย วหรื อ เข้ า ร่ ว มวิ จั ย กับ ผู้ มี ป ระสบการณ์ วิ จั ยสู ง หลั ก
จริยธรรมสาหรับการทาวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานในปฏิญญาเฮลซิงกิ
Research problem; applications of multi-disciplinary behavioral science knowledge, to
synthesize, analyze, and construct research projects towards quality of life development in
individual and social; the research practicum at either stage of the research process at individual
level, group research project or participate in research project with senior researchers, the ethical
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principles for research in humans as proposed in the Declaration of Helsinki.
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

2

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

3

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปี ทีจ่ บ
อ.บ. (อักษรศาสตร์)
2535
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
2542
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
2544
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
2550
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง)
2544
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
2553
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
2528
M.P.A. (Administration)
2531
M.CRP. (Community and Regional Planning) 2540
D.P.A. (Administration)
2538

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
National University, USA
U. of Nebraska, USA
U. of LA Verne, USA

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxx

xxxx
xxxx

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

2

อ.ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

3

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

4

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

5

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

6

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

7

ผศ.ดร.ประทีป จินงี่

8

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

คุณวุฒิและสาขาวิชา
อ.บ. (อักษรศาสตร์)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
M.P.A. (Administration)
M.CRP (Community and Regional Planning)
D.P.A. (Public Administrator)
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
Ph.D. (Psychology)
ค.บ. (มัธยมศึกษา)
M.S. (Interdisciplinary studies)
Ph.D. (Educational Research)
พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศึกษา)
ค.ด. (การศึกษานอกระบบ)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา)
ร.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์)
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สถาบัน/ปี ที่จบ
2535
2542
2544
2550
2544
2553
2528
2531
2540
2538
2521
2523
2536
2524
2526
2529
2531
2536
2545
2526
2533
2531
2557
2543
2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
National University, USA
U. of Nebraska, USA
U. of La Verne, USA
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Vanderbilt University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
U. of North Texas, USA
U. of North Texas, USA
วิทยาลัยพยาบาลกาชาดไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

9

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

10

ผศ.ดร.คานู ปรียา โมฮาน

11

ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

12

ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

13

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

14

อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

15

อ.ดร.พิชญาณี พูนพล

16

ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์

17

ผศ.ดร.ปิ ยดา สมบัติวัฒนา

18

ผศ.ดร.ณัฐวุธ แก้ วสุทธา

19
20

อ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์
คล้ ายแก้ ว
ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

21

อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สถาบัน/ปี ที่จบ

ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)
วท.บ. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์อนามัย)
วท.ม. (ชีวเภสัช)
กศ.ม. (การวัดผลทางการศึกษา)
ค.ด. (วิธวี ิทยาการวิจยั การศึกษา)
B.A (Psychology Honours)

2552
2525
2529
2543
2549
2532

M.B.A. (Business Administration)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
ปร.ด. (สถิติ)
ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์)
บ.บ. (บัญชี)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้ อม)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
B.A. (Political Sciences)

2534
2551
2536
2539
2542
2558
2544
2550
2554
2527
2532
2548
2549

M.P.A. (Human Resource Management)
ปร.ด. (การจัดการ)
ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
ภ.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาล)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
บช.บ. (บัญชี)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.ม. (การเงิน)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์)
ส.ม. (สาธารสุขศาสตร์)
ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (สถิติประยุกต์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
พ.บ. (แพทยศาสตร์)
วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์)
ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน-อาชีวศาสตร์)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ )
M.S. (Histoire des mondes

2551
2557
2548
2550
2558
2540
2544
2553
2533
2535
2535
2545
2554
2547
2549
2558
2544
2552
2544
2547
2548
2545
2549
2552
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Government College for Girls,
Chandigarh, India
Punjab University, Chandigarh, India
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Edinboro University of Pennsylvania,
USA
Bowie State University, USA
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Université de Provence (Aix-Marseille
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

22

อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

23

รศ.ดร.จารุวรรณ ขาเพชร

24

อ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

25

อ.ดร.ชัญญา ลี้ศตั รูพ่าย

26

อ.ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้ าย

27

อ.ดร.อมราพร สุรการ

28

อ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์

29

รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สถาบัน/ปี ที่จบ

mé diterrané ens, europé ens et africains)
Ph.D. (Histoire et civilisations)

2557

ค.บ. (วัดผลการศึกษา)
กศ.ม. (วิจัยและสถิติทางการศึกษา)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.บ. (มานุษยวิทยา)
มน.ม. (มานุษยวิทยา)
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิ สิกส์)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ)
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
ค.ด. (วิธวี ิทยาการวิจยั การศึกษา)
นศ.บ. (วารสารศาสตร์)
นศ.ม. (การสื่อสารระหว่างบุคคล)
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
พ.บ. (พยาบาลศาสตร์)
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (จิตวิทยาคลีนิก)
วท.ม. (จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา)
ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ค.บ. (การมัธยมศึกษา: ชีววิทยา-คณิตศาสตร์)
ศศ.บ. (การประถมศึกษา)
ค.ม. (สถิติการศึกษา)
กศ.ด. (กรวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

2544
2546
2554
2531
2535
2554
2544
2549
2547
2555
2539
2544
2546
2552
2545
2553
2534
2545
2555
2547
2554
2559
2520
2543
2525
2533

I), France
Université de Paris VII (Diderot),
France
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-
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5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรฯ กาหนดให้ ผ้ ูจะสาเร็จการศึกษาต้ องทาปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ตามระยะเวลา
และกระบวนการการทาปริญญานิพนธ์และต้ องเป็ นหัวข้ อทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยผลงานปริญญานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
การทาปริญญานิพนธ์ในรูปของการวิจัยจะพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้ านของนิสติ ดังนี้
1. นิสิตเป็ นผู้มีความรู้และเข้ าใจในองค์ความรู้ ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
ศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้ทางด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมศาสตร์
2. นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์ และนาความรู้จากการวิจัยไปใช้ เพื่ อพั ฒนาและแก้ ปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้ อมได้
3. นิ สิตสามารถสังเคราะห์ แ นวคิด ทฤษฎี และผลงานวิ จั ยเพื่ อพั ฒ นาองค์ความรู้ทางด้ าน
พฤติกรรมศาสตร์ได้ สามารถสร้ างสรรค์งานวิจัยเพื่อแก้ ปัญหาด้ วยวิธกี ารใหม่ ๆ
4. นิสติ สามารถทางานวิจัย และงานวิชาการร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
5. นิสิตสามารถสร้ างสรรค์งานวิจัยภายใต้ ความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและการวิจัย สามารถจัดการปั ญ หาทางจริ ยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัย
สามารถวิพากษ์และริเริ่มให้ เห็นถึงข้ อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัยที่ใช้ อยู่ได้
5.3 ช่วงเวลา
นิสิตจะดาเนินการเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ ว
ไม่ น้ อยกว่ า 1 ภาคการศึ ก ษา แต่ ไม่ เกิ น ภาคเรี ย นที่ 5 โดยก าหนดให้ มี ก ารรายงานความก้ า วหน้ า
(Progress Report) ทุ กภาคการศึ กษา หากมิได้ ดาเนิน การรายงานความก้ าวหน้ า นิ สิตอาจถู กระงับ การ
ลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึ กษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัย
5.4 จานวนหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
หลักสูตรฯ ได้ เตรียมความพร้ อมและสนับสนุ นการดาเนินการทาปริญญานิพนธ์ของนิสิตให้
สาเร็จได้ ตามมาตรฐาน ดังนี้
1) ผู้สอนรายวิช าในหลักสูตรฯ กระตุ้น สนับสนุ น และส่งเสริมให้ มีการดาเนินการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ต้งั แต่เริ่มต้ น ซึ่งการมีหัวข้ อการวิจัยตามที่นิสิตสนใจตั้งแต่ต้น จะเป็ นทิศทางสาหรับการ
ทาปริญญานิพนธ์ได้ รวดเร็วขึ้น
2) เปิ ดโอกาสให้ นิ สิตมีส่วนร่ วมในงานวิจั ยของสถาบั น เพื่ อสร้ า งประสบการณ์ การทาวิจั ย
ทางอ้ อมให้ แก่นิสติ
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3) จัดโครงการสัมมนาพั ฒ นาหั วข้ อปริ ญ ญานิ พนธ์ โครงการติดตามความก้ าวหน้ าการทา
ปริ ญ ญานิพนธ์และประชุ มแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาวิจัยกับคณาจารย์ เพื่ อให้ นิสิตมีโอกาสได้ รับ
ข้ อเสนอแนะของคณาจารย์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสติ
4) จัดระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ท่มี ีความเชี่ยวชาญให้ เหมาะสมกับหัวข้ อปริญญา
นิพนธ์ตามความสนใจของนิสติ
5) จั ดเวทีก ารประชุ มวิชาการการวิ จัยพฤติกรรมศาสตร์ ระดับ ชาติ เพื่ อให้ นิ สิตได้ มีโอกาส
นาเสนอบทความทางวิชาการที่เป็ นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ รวมทั้งผลิตวารสารพฤติกรรมศาสตร์ท้งั
ฉบั บ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ อ ให้ นิ สิตน าผลการวิ จัยที่เป็ นส่ ว นหนึ่ งของปริ ญ ญานิ พ นธ์ตีพิ ม พ์
เผยแพร่
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรฯ กาหนดให้ ผ้ ูท่จี ะสาเร็จการศึกษาต้ องสอบผ่านเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปาก
เปล่ า และต้ อ งได้ รั บ การตีพิม พ์ ผลงานปริ ญ ญานิ พนธ์ของนิ สิตในวารสารระดับ ชาติ โดยกระบวนการ
ประเมินผลเป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/สมรรถนะของหลักสูตร
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. มีทกั ษะสือ่ สาร
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
1.1 มีทกั ษะการสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพ
และความรับผิดชอบ
1.2 สามารถนาเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการผ่าน
ข้ อ 1. สามารถทางานวิจัย และงานวิชาการร่ วมกับผู้อ่ ืน
เวทีการนาเสนอและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้
ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ร่วมงานได้
ข้ อ 2. สามารถติดต่อประสานงานและเข้ าถึงประชากร
กลุ่มเป้ าหมายของการวิจัยได้ อย่างเหมาะสมซึ่งมีกลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผลโดยเปิ ดโอกาสให้ นิสติ มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมของสถาบันทั้งเชิงวิชาการและสันทนา
การ และสนับสนุนให้ นิสติ ร่วมกันสร้ างสรรค์กจิ กรรมเพื่อ
พัฒนาตนเองและสถาบันประเมินผลโดยดูผลของการทางาน
กลุ่มและความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อ 3. สามารถเลือกช่องทาง/วิธกี ารสื่อสารผลงานวิจัย
ที่เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งมีกลยุทธ์การสอน
และการประเมินผลโดยจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
เปิ ดโอกาสให้ นิสติ เข้ าร่วมโครงการบริการวิชาการ
ด้ านการวิเคราะห์ข้อมูลของสถาบัน เพื่อเป็ นเวทีให้ นิสติ
ได้ มปี ระสบการณ์จัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล ฝึ กให้ นิสติ
เขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย จัดให้ มกี ารนาเสนอ
ผลงานในเวทีอบรม สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ
ประเมินผลโดยดูผลของการทางานกลุ่มและความพึงพอใจ
ของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
ด้านความรู ้
2.1 มีความสามารถในการต่อยอดและสร้ างองค์ความรู้
ข้ อ 2. สามารถเรียบเรียง วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด
ใหม่เพื่อแก้ ปัญหาหรือพัฒนาบุคคล กลุ่ม องค์กรหรือ ทฤษฎี และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้ าน
สังคมได้
พฤติกรรมศาสตร์ได้ ซึ่งมีกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
2.2 เป็ นผู้นาทางวิชาการและการทาวิจัยทางพฤติกรรม โดยผู้สอนมีการสอนเน้ นยา้ ความถูกต้ องของวิชาการในทุก
ศาสตร์
รายวิชา ให้ นิสติ ได้ มสี ่วนช่วยคณาจารย์ทาวิจัยเพื่อเรียนรู้
แบบอย่างของความเป็ นนักวิชาการ จัดสัมมนาวิชาการ
ที่เกี่ยวกับความรู้ทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งจัด
อบรม สัมมนาความรู้ใหม่หรือประเด็นสาคัญที่สงั คม
ให้ ความสนใจอยู่เสมอ ประเมินผลโดยประเมินผลรายวิชา
และรายงานที่นิสติ ได้ รับมอบหมาย และแบบประเมินผล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/สมรรถนะของหลักสูตร

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การจัดสัมมนาในหัวข้ อความรู้ท่ไี ด้ จากการสัมมนา
ด้านทักษะทางปั ญญา
ข้ อ 3. สามารถสร้ างสรรค์งานวิจัยเพื่อแก้ ปัญหาด้ วย
วิธกี ารใหม่ ๆ ซึ่งมีกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลโดย
ผู้สอนกระตุ้นและสร้ างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ นิสติ ร่วม
สัมมนา แสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ในประเด็นการวิจัย
ที่สาคัญ และประเมินผลโดยการให้ ผ้ เู รียนประเมินตนเองและ
สะท้ อนผลการเรียนรู้ท่เี กิดขึ้นรวมทั้งพิจารณาจากคุณภาพ
ของผลงานวิจัย/ปริญญานิพนธ์ท่สี ร้ างสรรค์ข้ นึ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. มีความซื่อสัตย์ มีวนิ ัยในตนเอง
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและการ
วิจัย
3. สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณทางวิชาการและ
ทางการวิจัย
4. สามารถวิพากษ์และริเริ่มให้ เห็นถึง
ข้ อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการ
และทางการวิจัยที่ใช้ อยู่

กลยุทธ์การสอน
- มีการปลูกฝังและเน้ นยา้ เรื่องการ
อ้ างอิงผลงานทางวิชาการแก่นิสติ ทั้ง
ในการทารายงานและการทาปริญญา
นิพนธ์ การคานึงถึงการพิทกั ษ์สทิ ธิของ
กลุ่มตัวอย่างและผู้เกี่ยวข้ อง
- ผู้สอนเป็ นแบบอย่างที่ดดี ้ าน
คุณธรรมจริยธรรม
- ผู้สอนจัดกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม
และให้ นิสติ เป็ นผู้นาการอภิปราย

วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนิสติ
- ตรวจสอบและประเมินผล
จากผลงานของนิสติ
- ซักถามข้ อมูลจากอาจารย์ผ้ สู อน
รายวิชา อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญา
นิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ์
- มีการประเมินตนเอง

2. ด้านความรู ้
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. มีความรู้และเข้ าใจในองค์ความรู้
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อ่นื ที่
เกี่ยวข้ อง
2. สามารถบูรณาการความรู้ทางด้ าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
ศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ แก้ปัญหา
สังคมได้
3. สามารถต่อยอดหรือสร้ างองค์
ความรู้ใหม่โดยบูรณาการความรู้ท้งั
ทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์และวิธี
วิทยาการวิจัย

กลยุทธ์การสอน
- ผู้สอนมีการสอนเน้ นยา้ ความ
ถูกต้ องของวิชาการในทุกรายวิชา
- ให้ นิ สิต ได้ มีส่ วนช่ ว ยคณาจารย์ท า
วิ จั ย เพื่ อเรี ย นรู้แ บบอย่ า งของความ
เป็ นนักวิชาการ
- จัดสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวกับความรู้
ทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้ง
จั ด อบรม สั ม มนาความรู้ ใหม่ ห รื อ
ประเด็นสาคัญที่สังคมให้ ความสนใจ
อยู่เสมอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินผลรายวิชา และรายงาน
ที่นิสติ ได้ รับมอบหมาย
- แบบประเมินผลการจัดสัมมนา
ในหัวข้ อความรู้ท่ไี ด้ จากการสัมมนา
- มีการประเมินตนเอง
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อการ
แก้ ปัญหาในระดับบุคคลและสังคม
2. สามารถเรียบเรียง วิเคราะห์และ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์ได้
3. สามารถสร้ างสรรค์งานวิจัยเพื่อ
แก้ ปัญหาด้ วยวิธกี ารใหม่ ๆ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่ม่งุ เน้ น
ให้ นิสิต คิดหาคาตอบ แก้ ปัญ หาโดย
ใช้ ฐานจากการทาวิจัยเป็ นหลัก
- ผู้สอนปลูกฝังประโยชน์และคุณ ค่ า
ของการทาวิจัย
- ผู้สอนเป็ นแบบอย่ างในการทางาน
วิ จั ยด้ าน พ ฤ ติ กรรม ศ าส ต ร์ ท่ี ได้
มาตรฐาน
- ผู้สอนกระตุ้นและสร้ างบรรยากาศที่
ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ร่ ว มสั ม มนา แสดง
ความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ในประเด็น
การวิจัยที่สาคัญของสังคม

- ประเมินผลรายวิชาที่พิจารณา
จากการทารายงาน และการตอบ
คาถามที่เน้ นการคิดวิเคราะห์
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ
ความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายในชั้นเรียน
- มีการประเมินตนเองและสะท้อนผล
การเรียนรู้
-พิจารณาจากผลงานวิจัย/ปริญญา
นิพนธ์ท่สี ร้ างสรรค์ข้ นึ

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. สามารถทางานวิจัย และงาน
วิชาการร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นา
และผู้ร่วมงานได้
2. สามารถติดต่อประสานงานและ
เข้ าถึงประชากรกลุ่มเป้ าหมายของการ
วิจัยได้ อย่างเหมาะสม
3. สามารถนาความรู้จากการวิจยั ไปใช้
เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้ อมได้

กลยุทธ์การสอน
- เปิ ดโอกาสให้ นิสติ มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมของสถาบันทั้ง
เชิงวิชาการและสันทนาการ
- สนับสนุนให้ นิสติ ร่วมกันสร้ างสรรค์
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสถาบัน

วิธีการวัดและประเมินผล
- ผลของการทางานกลุ่ม และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม
- มีการประเมินตนเอง

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. สามารถประเมินและวิเคราะห์
ข้ อมูลในงานวิจัยเชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพและแบบผสานวิธไี ด้
2. สามารถแสดงความคิดเห็นและ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่
เหมาะสมกับบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้
3. สามารถเลือกช่องทาง/วิธกี าร
สื่อสารผลงานวิจัยที่เข้ าถึง
กลุ่มเป้ าหมายได้ อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
- จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
- เปิ ดโอกาสให้ นิสติ เข้ าร่วมโครงการ
บริการวิชาการด้ านการวิเคราะห์ข้อมูล
ของสถาบัน เพื่อเป็ นเวทีให้ นิสติ ได้ มี
ประสบการณ์จัดกระทาและวิเคราะห์
ข้ อมูล
- ฝึ กให้ นิสติ เขียนบทความวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560

วิธีการวัดและประเมินผล
- การประเมินผลความรู้ในวิชาเรียน
- การสมัครเข้ าร่วมโครงการวิเคราะห์
ข้ อมูล
- ตรวจสอบความถูกต้ องของผลงาน
- จานวนผู้สมัครนาเสนอผลงาน
- บทความที่นิสติ ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารต่าง ๆ
- มีการประเมินตนเอง
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน
บทความวิจัย
- จัดให้ มกี ารนาเสนอผลงานในเวที
อบรม สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ

วิธีการวัดและประเมินผล

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวนิ ัยในตนเอง
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย
1.3 สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและทางการวิจัย
1.4 สามารถวิพากษ์และริเริ่มให้ เห็นถึงข้ อบกพร่อง
ของจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัยที่ใช้ อยู่
2.1 มีความรู้และเข้ าใจในองค์ความรู้ ทฤษฎี และหลักการ
ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อ่นื ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ แก้ ปัญหาสังคมได้
2.3 สามารถต่อยอดหรือสร้ างองค์ความรู้ใหม่โดยบูรณาการความรู้ท้งั
ทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์และวิธวี ิทยาการวิจัย
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ ปัญหาในระดับบุคคลและสังคม
3.2 สามารถเรียบเรียง วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์ได้
3.3 สามารถสร้ างสรรค์งานวิจัยเพื่อแก้ ปัญหาด้ วยวิธกี ารใหม่ ๆ
4.1 สามารถทางานวิจัย และงานวิชาการร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและ
ผู้ร่วมงานได้
4.2 สามารถติดต่อประสานงานและเข้ าถึงประชากรกลุ่มเป้ าหมายของการ
วิจัยได้ อย่างเหมาะสม
4.3 สามารถนาความรู้จากการวิจัยไปใช้ เพื่อพัฒนาและแก้ ปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้ อมได้
5.1 สามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพและแบบผสานวิธไี ด้
5.2 สามารถแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
ที่เหมาะสมกับบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้
5.3 สามารถเลือกช่องทาง/วิธกี ารสื่อสารผลงานวิจัยที่เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้
อย่างเหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม

(1) (2) (3) (4)
วป 501 วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 502 การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 511 สถิตเิ พื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
วป 803 ปฏิบตั กิ ารวิจัย
วป 503 พื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ
วป 504 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจัยพื้นฐาน
วป 510 ความรู้พ้ นื ฐานทางสถิตใิ นการวิจัยทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์
วป 512 สถิตเิ พื่องานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 513 การใช้ เทคโนโลยีดจิ ิทลั ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 522 ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิต
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์
3.ทักษะ
เชิงตัวเลข
2.ความรู ้
ทางปั ญญา
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)
4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ




























































































































































































































































































































35

รายวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม

(1) (2) (3) (4)
วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรม และการปรับพฤติกรรม
วป 531 เจตคติและการทานายพฤติกรรม
วป 532 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้ งเพื่อคุณภาพชีวิต
การทางาน
วป 533 ปฏิสมั พันธ์และการปรับตัวในการทางานต่างวัฒนธรรม
วป 534 จิตวิทยาสุขภาพ
วป 551 พฤติกรรมศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา
วป 561 โครงสร้ าง และกระบวนการทางการเมือง
วป 562 พุทธศาสนากับคุณภาพชีวิต
วป 563 พฤติกรรมการสื่อสารในสังคมดิจิทลั
วป 564 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์
วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
วป 582 พฤติกรรมศาสตร์กบั ความเหลื่อมลา้
วป 583 จริยธรรมกับจริยศึกษา
วป 584 การบริหารจัดการโครงการ
วป 681 การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็ก และเยาวชน
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์
3.ทักษะ
เชิงตัวเลข
2.ความรู ้
ทางปั ญญา
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)
4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม

(1) (2) (3) (4)
วป 682 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางาน
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์
3.ทักษะ
เชิงตัวเลข
2.ความรู ้
ทางปั ญญา
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)
4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา โดย
ให้ นิ สิตมีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิ จารณาความเหมาะสมของ
ข้ อสอบให้ เป็ นไปตามแผนการสอน และมีการประเมินข้ อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนการทวนสอบ
ในระดั บ หลั ก สูต ร ท าได้ โดยมี ร ะบบประกัน คุ ณ ภาพภายในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาด าเนิ น การทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ มีก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หลังจากนิ สิตสาเร็จการศึ กษา โดยมีการทาวิจั ย
สัม ฤทธิผลของการประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ทาอย่ างต่ อ เนื่ อ งและน าผลวิ จั ยที่ได้ ก ลั บ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรครบวงจร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้ องได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้ อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้น
สุดท้ ายโดยคณะกรรมการที่สถาบั นอุดมศึ กษานั้ นแต่ งตั้งและต้ องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผ้ ู สนใจเข้ ารับ ฟั งได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้ อยได้ รับการยอมรับให้
ตีพิ มพ์ ในวารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติท่ีมีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว อีกทั้งเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า
ด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ นครู ท่ี ดี แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ใ ห้ มี ค วามรู้ และเข้ า ใจนโยบาย
ของมหาวิ ทยาลั ย/สถาบั น คณะ หลั กสูตร บทบาทของรายวิ ชาต่ าง ๆ ที่สอนในหลั ก สูตร และรายวิ ช า
ที่รับผิดชอบสอน
1.2 มีการจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพื่อคอยช่วยเหลือ สนับสนุ นและให้ คาแนะนาต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร
การเรียนการสอนและการวิจัย
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
โดยร่วมสอนและทาวิจัยกับคณาจารย์ท่มี ีประสบการณ์ท้งั ในและต่างประเทศ
1.4 สนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม
ทางวิ ช าการการน าเสนอผลงานวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและ/หรื อ ต่ า งประเทศ หรื อ การลาเพื่ อเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
(2) สนั บ สนุ น ด้ านการศึ ก ษาต่ อ ฝึ กอบรม ดู งานทางวิ ชาการและวิ ชาชี พ ในองค์กรต่ าง ๆ
การประชุ มทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิ จัยทั้งในประเทศและ/หรื อต่ างประเทศ หรื อการลาเพื่ อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
(3) มีก ารเพิ่ มพู นทัก ษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ผลโดยมีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันกับคณาจารย์ท่มี ีส่วนร่วม
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) ส่งเสริ มการทาวิจัยทางพฤติก รรมศาสตร์ ท้ังในลั กษณะที่เป็ นการสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่
หรือการวิจัยประยุกต์ รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(2) จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น ในการท าวิ จั ย การน าเสนอผลการวิ จั ย หรื อ กิ จ กรรม
ที่เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ
(3) ส่งเสริมให้ อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ
(4) จั ด และส่ ง เสริ ม ให้ อาจารย์ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบริ ห ารวิ ช าการต่ า ง ๆ ของสถาบั น และ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
(5) จัดให้ อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการทาวิจัยของสถาบัน
(6) มีก ารสร้ างเครื อ ข่ ายวิจั ยและพั ฒ นาการเรี ยนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบั น
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
(7) มีการพัฒนาวารสารของสถาบันให้ ได้ มาตรฐานสากล
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
การบริ ห ารหลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต มี ก ารด าเนิ น การผ่ า นคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรซึ่ง ประกอบด้ วย อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ภายใต้ การกากับ
ดูแลและให้ คาปรึกษาจากคณะกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรมีระบบและ
กลไกบริหารดังนี้
1.1 จัดทาแผนเป้ าหมายการผลิตบัณฑิต พัฒนาและบริหารจัดการระบบการรับนิสติ
1.2 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบการจั ด การเรี ยนการสอน การเปิ ด-ปิ ด และการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
1.3 เตรียมความพร้ อมในการปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
เตรียมความพร้ อมด้ านคณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.4 ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รทุ ก 1-2 เดื อ น เพื่ อ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดาเนินงานของหลักสูตร
1.5 จัดทารายละเอียดของรายวิชา จัดทาแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผลตาม
แบบ มคอ.3 ก่อนการเปิ ดภาคเรียนให้ ครบทุกรายวิชา
1.6 ดาเนินการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.7 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา
1.8 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปี การศึกษา
1.9 ติดตามประเมิ นความพึ งพอใจของหลั กสูตรและการเรี ยนการสอนจากบั ณ ฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา และความพึ งพอใจจากนายจ้ างผู้ใช้ บัณฑิต จากนิสิตปั จจุ บัน และจากอาจารย์ประจาหลักสูตร
เป็ นประจาทุกปี เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ให้ มีคุณภาพ
สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม
1.10 ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามผลการประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ นิสิต
บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา และผู้ใช้ บัณฑิต รวมทั้งมีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2. บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุ กต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตบั ณฑิตที่มีคุณ ธรรมและจริ ยธรรม เป็ นนักวิจัยและนั กพั ฒ นาระดับผู้นาในวิชาชี พสาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ สามารถทาวิจัยสร้ างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถใช้ ป ระโยชน์จากการวิจัย
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตของบุ คคลและสังคมได้ อย่างยั่งยืน จึงได้ กาหนดระบบการติดตามคุ ณ ภาพ
บั ณ ฑิ ตที่สาเร็จการศึ ก ษาในทุ ก ปี การศึ ก ษาที่ครอบคลุ ม ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
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แห่งชาติ 5 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้ านความรู้ (3) ด้ านทักษะทางปัญญา (4) ด้ าน
ทักษะความสัมพั นธ์ระหว่ างบุคคล และ (5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสารวจความพึ งพอใจในประเด็นทั้ง 5 จากแบบสอบถามบั ณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาในทุกปี การศึกษา นอกจานั้นหลักสูตรฯ ยังได้ ทาการประเมินความพึงพอใจและความคาดหวัง
ของผู้ใช้ บั ณ ฑิต และแจ้ งผลการสารวจให้ คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรฯ ได้ รับ ทราบเพื่ อเป็ นข้ อมู ล
สาหรั บการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฯ และการจัดการเรียนการสอน เพื่ อให้ ได้ บัณฑิตตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรฯ ต่อไป
3. นิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีระบบการรับนิสติ เข้ าศึกษาในหลักสูตรฯ เพื่อคัดเลือกนิสิต
ที่มีคุณ สมบั ติและความพร้ อมในการเรี ยนในหลักสูตรฯ จนสาเร็จการศึกษา เพื่ อให้ นิสิตสามารถเรี ยน
ในหลักสูตรฯ ได้ อย่างมีความสุข สามารถสาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
ศั ก ยภาพของนิ สิ ต ในระหว่ า งที่ ก าลั ง ศึ ก ษาด้ วยกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ทั้ ง ในและนอกห้ องเรี ย น ส่ ง เสริ ม
การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการของนิ สิต และส่ งเสริ ม พั ฒ นาทัก ษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรฯ มีระบบ กลไก และการประเมินผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
ด้านการรับนิสิต
1. กาหนดจานวนและคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะรับให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์กาหนดการรับสมัครนิสิต
ที่กาหนดไว้ ใน มคอ.2 ของหลักสูตรฯ
2. หลักสูตรทาการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น Poster แผ่นพับ Social Media ต่าง ๆ เช่น
Facebook และ Line รวมทั้งการฝากประชาสัมพันธ์ผ่านศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ ว
3. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศเรื่องการรับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
4. ก าหนดให้ มี ก ารสอบคั ด เลื อ กผู้ สมั ค รที่มี ความพร้ อ มและมี คุ ณ สมบั ติ สอดคล้ อ งกับ หลั ก สูต ร
ซึ่งอาจจะเป็ นการสอบข้ อเขียนเพื่อวัดความรู้ หรืออาจจะเป็ นการสอบสัมภาษณ์วิชาการ รวมทั้งสอบความรู้
ภาษาอังกฤษตามที่กาหนดและจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย
5. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการจากหลักสูตรเพื่อดาเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัคร
และแจ้ งผลการพิ จารณาให้ ท่ีป ระชุ มหลั กสูตรรั บ ทราบ และส่งผลไปที่บัณ ฑิตวิ ทยาลั ยเพื่ อพิ จารณาใน
ภาพรวมและประกาศผลการรับนิสติ อย่างเป็ นทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป
7. บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ยประกาศรายชื่ อ ผู้ ได้ รับ คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สูต ร ถ้ าจ านวนนิ สิ ต ที่ได้ รั บ
คัดเลือกเข้ าศึกษาน้ อยกว่าจานวนตามแผนการรับนิสิต จะทาการเปิ ดรับในรอบ 2 ต่อไป และหากจานวน
นิสติ ที่ได้ รับคัดเลือกจากการเปิ ดรับทุกรอบน้ อยกว่าจานวนขั้นต่าในการรับนิสติ ที่ระบุไว้ ในประกาศการรับ
นิสติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะพิจารณาและของดรับนิสติ ใหม่ในปี การศึกษานั้น
8. คณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตรประชุ มเพื่ อประเมิน ผลการดาเนิ น งาน เพื่ อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินการ
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ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีระบบและกลไกเพื่อเตรียมความพร้ อมให้ นิสิตก่อนเข้ าศึกษาโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดให้ นิสติ ที่จะเข้ าศึกษาในหลักสูตรฯ ต้ องเข้ าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ เพื่ อรั บทราบข้ อบังคับ ข้ อกาหนด และการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
และต้ องเข้ าร่ วมการปฐมนิ เทศที่จัดโดยหลั กสูตรเพื่ อแนะน าคณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรฯ อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์ท่ปี รึกษาประจารุ่น นิสติ รุ่นพี่ และรับฟั งคาแนะนาเกี่ยวกับแผนการศึกษาการเรียนและการ
ทาปริญญานิพนธ์
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาพื้นฐานความรู้ท่จี าเป็ นต่อการเรียนในหลักสูตรฯ ของนิสิต
ใหม่ในภาพรวม และอาจจะจัดโครงการเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาที่ประกอบไปด้ วยการให้ ความรู้
พื้นฐานทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์ การวิจัย และสถิติ ที่เหมาะสมกับนิสติ ใหม่รุ่นนั้น
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์
1. แต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาประจารุ่นเพื่อดูแลและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการทาปริญญานิพนธ์
ในภาพรวม รวมทั้งกากับและติดตามการเรียนและความก้ าวหน้ าในการพัฒนาหัวข้ อปริญญานิ พนธ์และ
การสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์
2. นิสิตปรึ กษาอาจารย์ท่มี ีความรู้และความเชี่ยวชาญตรงกับหัวข้ อปริญญานิพนธ์ท่ตี ้ังใจจะทา และ
เมื่ อ ได้ ทิศ ทางและแนวทางการทาปริ ญ ญานิ พ นธ์ท่ีชั ดเจนแล้ ว นิ สิต สามารถแต่ งตั้ งอาจารย์ ท่ีป รึ ก ษา
ปริญญานิพนธ์ท่ตี นเองเลือกโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาหรับนิสิตคนใด
ที่มีปัญ หาหรื อไม่ สามารถหาอาจารย์ท่ีปรึ กษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ได้ สามารถยื่นเรื่ องเพื่ อให้ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกาหนดอาจารย์ท่ปี รึกษาที่เหมาะสมตรงกับหัวข้ อปริญญานิพนธ์ของนิสติ
3. อาจารย์ท่ปี รึ กษาปริ ญญานิพนธ์มีหน้ าที่เสนอแนะและให้ คาปรึกษาแนวทางการวิจัยและกาหนด
หัวข้ อปริญญานิพนธ์ร่วมกันกับนิสิต และเมื่อหัวข้ อมีความชัดเจนแล้ ว นิสิตสามารถเสนอหัวข้ อปริญญา
นิพนธ์เพื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ นาไปพัฒนาต่อเป็ นเค้ าโครงปริญญา
นิพนธ์
4. เมื่อนิสิตผ่านการอนุมัติหัวข้ อปริญญานิพนธ์แล้ ว นิสิตทุกคนจะต้ องทาแผนการทาปริญญานิพนธ์
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใช้
ในการติดตามความก้ าวหน้ าในการทาปริญญานิพนธ์ของนิสติ
5. อาจารย์ท่ปี รึ กษาปริญญานิพนธ์มีหน้ าที่ดูแลและติดตามให้ นิสิตทาปริญญานิพนธ์ให้ เป็ นไปตาม
แผนที่เสนอ ทาการสอบเค้ าโครงและสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด และ
ดูแลให้ นิสิตทาปริญญานิพนธ์ให้ มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเผยแพร่ ผลงานวิจัยในรูปแบบการนาเสนอ
ทั้งในและต่างประเทศ และการตีพิมพ์ผลงานที่เป็ นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์
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การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลและให้ คาปรึ กษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตเพื่ อให้
นิสิตมีความพร้ อมในการเรียน เรียนอย่างมีความสุข ซึ่งมีผลต่ออัตราคงอยู่ตลอดจนการสาเร็จการศึกษา
โดยมี ก ารแต่ งตั้ งอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาประจ ารุ่ น และแต่ ง ตั้ งอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ ท่ี ต รงกั บ
ความต้ องการและหัวข้ อปริ ญญานิพนธ์ท่นี ิสิตจะทา เป็ นผู้ให้ คาปรึกษาและให้ คาแนะนาแก่นิสิตเกี่ยวกับ
การเรี ยน การท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ และการใช้ ชีวิ ต ระหว่ างการเรี ยนในหลั กสูตร คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรจะติดตามการดูแลนิสิตของอาจารย์ท่ปี รึกษาประจารุ่นและอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์อย่าง
สม่าเสมอ
ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นิสิตสามารถยื่นข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการจั ดการเรี ยนการสอนต่ อประธานหลั กสูตรหรื อเลขานุ การ
หลักสูตรได้ โดยตรงทั้งทางวาจาหรือ ส่งเป็ นเอกสาร เพื่ อที่จะนาเข้ าสู่การประชุมพิจารณาในการหาหนทาง
แก้ ไขอย่างเหมาะสม
4. อาจารย์
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบการรับอาจารย์ประจาเป็ นไปตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สาหรับการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรนาเสนอชื่ออาจารย์ท่มี ีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึ กษาเพื่ อพิ จารณาแต่งตั้งให้ ทาหน้ าที่กากับดู แลการจัดการเรียนการสอนให้
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
การแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ต รด าเนิ น การโดยเสนอรายชื่ อให้ ค ณบดีบั ณ ฑิตวิ ทยาลั ย
พิจารณาแต่งตั้ง มีวาระคราวละ 1 ปี
1. หลั ก สูต รฯ มี ร ะบบและกลไกที่มี ก ารบริ ห ารจั ด การโดยการวางแผนด้ า นอั ต ราก าลั งอาจารย์
ให้ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้หลักสูตรฯ มีแนวทางในการบริหาร
อาจารย์ประจาหลักสูตร ประกอบด้ วย การสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ ท่มี ีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ สกอ. กาหนด การธารงรักษา การหาตาแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ
2. มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน
3. มีการมอบหมายภาระหน้ าที่ให้ เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
4. หลักสูตรฯ ได้ ดาเนินการตามระบบที่วางแนวทางไว้ มีการประชุ มคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่ อทบทวนบทบาทและหน้ าที่ ข องกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ได้ แก่ การคั ด เลื อ กนิ สิ ต เข้ า ศึ ก ษา
ประสานงานและบริหารการจัดการเรียนการสอนให้ ครบถ้ วนตามหลักสูตร การพิจารณาการสอบและผล
การศึกษาเพื่อนาเสนอบัณฑิตวิทยาลัย จัดระบบและกลไกการทาปริญญานิพนธ์ของนิสติ ให้ ดาเนินการตาม
กรอบเวลาที่กาหนด จัดให้ มีการประกันคุณภาพ เช่น การจัดทา มคอ. เพื่อพั ฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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และทาการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ ทันสมัยทุ ก 5 ปี เพื่ อทาหน้ าที่เหล่ านี้ ให้ ครบถ้ วนและมีประสิทธิภาพ
จึงมีการมอบหมายงานให้ กรรมการแต่ละท่านตามคุณสมบัติและความสามารถ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อาจารย์ ป ระจาหลั ก สูต รทุ ก คนจะได้ รั บ โอกาสในการพั ฒ นาตนเองให้ มี คุ ณ ภาพย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ทั้งทางด้ านการจัดการเรียนการสอนและด้ านวิชาการ โดยสถาบันและมหาวิทยาลัยได้ จัดสรรงบประมาณ
เป็ นทุนพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนสนับสนุนในการทาวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสติ
2. ก ากับ และส่งเสริ ม ให้ อ าจารย์ ป ระจาหลั ก สูต รพั ฒ นาตนเองในการสร้ า งผลงานวิ ช าการอย่ า ง
ต่อเนื่อง
3. หลั ก สูตรจัดโครงการและกิจ กรรมเพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพของอาจารย์ในด้ านการสอน การสร้ าง
ผลงานวิชาการ
4. ประเมิน การดาเนิ น การส่งเสริ มพั ฒ นาอาจารย์ และประเมิน ผลการพั ฒ นาตนเองของอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ ร่วมกันออกแบบ พั ฒนา และปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ มีความ
สอดคล้ องตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยมีระบบการเปิ ด – ปิ ด หลักสูตรฯ
ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. กรณีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะวิเคราะห์หลักสูตร
เดิมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง โดยการนาข้ อมูลจากที่ทาการสารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า บัณฑิตจบ
ใหม่ และความพึ งพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต โดยสอบถามด้ านคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้ าน รวมทั้งการจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา เพื่ อให้ ข้อเสนอแนะทั้งทางด้ านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้ น
พั ฒนาศักยภาพของนิสิตมาประกอบการพิ จารณาปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรและกาหนด
แผนการเรียนการสอน
3. มีการกาหนดรายวิชาในหลักสูตรฯ คาอธิบายรายวิชา ให้ มีเนื้อหาที่ทันสมัยและพิ จารณากาหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ให้ ครอบคลุมผลลัพธ์การเรี ยนรู้และจัดแผนการเรี ยน
การสอน
4. เสนอ มคอ.2 ฉบับปรับปรุงตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด และส่งให้ สกอ. รับทราบหลักสูตร
5. จัดการให้ มีการเรียนการสอนตาม มคอ. ฉบั บปรั บ ปรุ งที่ได้ รับการรั บรองจาก สกอ. แล้ ว และ
ก ากั บ ติ ด ตามการจั ด การเรี ย นการสอนให้ เป็ นไปตาม มคอ.3 และจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งาน
ของรายวิชา (มคอ.5) ส่งมหาวิทยาลัยตามกาหนดระยะเวลา
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6. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี (มคอ.7) และวิเคราะห์ผลการดาเนินการและนาผล
การประเมินใน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปี การศึกษาต่อไป
7. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปี สุดท้ ายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึ งพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต และ
นาผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ ดาเนินการวางระบบและดาเนินการกาหนดผู้สอนดังนี้
1. กาหนดผู้ รับ ผิดชอบรายวิชาเพื่ อบริ หารจัดการรายวิชาและกาหนดผู้ สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2. พิ จารณากาหนดผู้สอนโดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญในหัวข้ อที่สอน รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับหัวข้ อนั้น ๆ
3. พิจารณาทบทวนการกาหนดผู้สอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสติ
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู ้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ ดาเนินการวางระบบและดาเนินการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้
1. ก าหนดให้ มีก ารประชุ มเพื่ อ พิ จ ารณา มคอ.3 ทุ กรายวิชาก่อนเปิ ดภาคเรี ยนใหม่ และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบของทุกรายวิชาจะต้ องส่ง มคอ.3 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน
เปิ ดภาคเรียนใหม่
2. กากับดูแลให้ รายละเอียดวิชาใน มคอ.3 ครอบคลุมเนื้อหาตามคาอธิบายรายวิชา
3. ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้ สอดคล้ องกับจุ ดดาในมาตรฐานผล
การเรียนรู้ (Mapping) ทั้งนี้กาหนดให้ มีการประเมินการสอนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน และให้ นิสิต
ประเมินการสอนของผู้สอน
การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
หลักสูตรมีการควบคุมหัวข้ อปริญญานิพนธ์ให้ สอดคล้ องกับสาขาวิชาและความก้ าวหน้ าของศาสตร์
ดังนี้
1. นิสิตเสนอหัวข้ อปริ ญ ญานิ พนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน
จึงจะสามารถดาเนินการพั ฒนาเป็ นเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ต่อไป เพื่ อควบคุมและกากับหัวข้ อปริ ญญา
นิพนธ์ของนิสติ ให้ สอดคล้ องกับสาขาวิชาและความก้ าวหน้ าของศาสตร์
2. คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบเค้ าโครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ให้ เป็ นตาม
ข้ อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยประกอบด้ วย
ประธานกรรมการ 1 คนที่ต้อ งไม่ ใช่ อ าจารย์ท่ีป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ และกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า 4 คน
ประกอบด้ วยอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ประจา
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และแต่งตั้งให้ กรรมการ 1 คน เป็ นเลขานุ การ โดยจะพิจารณาจากกรรมการ
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ที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญที่สอดคล้ องกับ ศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้ อ งกับ หั วข้ อ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ เสนอต่ อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. คณะกรรมการสอบเค้ าโครงพิจารณาปริญญานิพนธ์จากความสอดคล้ องกับสาขาวิชา ความทันสมัย
ตามความก้ า วหน้ าของศาสตร์ ความพร้ อมด้ า นวิ ช าการและด้ า นการวิ จั ย ของนิ สิ ต คณะกรรมการ
จะพิ จารณาให้ ผ่านหรื อไม่ผ่าน ขึ้น อยู่กับ ดุ ลยพิ นิ จของคณะกรรมการ จากนั้ น ให้ ข้อเสนอแนะแก่นิ สิต
ในการปรั บแก้ ให้ เป็ นเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ท่เี หมาะสม มีเนื้อหาและวิธีการวิจัยที่ทันสมัยสอดคล้ องกับ
สาขาวิชาและความก้ าวหน้ าของศาสตร์ ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้งั ไว้
4. นิสิตปรับปรุงแก้ ไขเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา พร้ อมทั้งเสนอเค้ าโครง
ที่แก้ ไขเพื่อขออนุมัติการทาปริญญานิพนธ์และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
5. นิสิตรายงานความก้ าวหน้ าในการทาปริญญานิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาปริญญานิพนธ์ และการตีพมิ พ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการช่วยเหลือ กากับ และติดตามการทาปริญญานิพนธ์ การเขียน
รายงานความก้ า วหน้ า การท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ โดยที่ป ระชุ ม ได้ มี ก ารประชุ ม วางแผนและก าหนดเป็ น
ข้ อกาหนดดังนี้
1. นิสิตต้ องรายงานความก้ าวหน้ าในการทาปริ ญญานิพนธ์ให้ แก่อาจารย์ท่ปี รึกษาปริ ญญานิพนธ์ทุก
เดือน
2. อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความก้ าวหน้ าและรับรองรายงานความก้ าวหน้ าการทา
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ข องนิ สิ ต และรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รและบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ทุ ก ภาค
การศึกษา
3. ในกรณีท่นี ิสิตบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ท่ปี รึกษาฯ ต้ อง
แจ้ งต่ อ คณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตรเพื่ อพิ จารณาหาแนวทางติด ตาม และสืบ ค้ น สาเหตุแ ละหาทาง
ช่วยเหลือนิสติ ในกรณีท่มี ีปัญหาต้ องการความช่วยเหลือ
4. หลักสูตรฯ สนับ สนุ นให้ มีการเผยแพร่ ผลงานวิจัย โดยให้ นิสิตเขียนบทความวิจัยในช่ วงที่กาลั ง
ทาปริ ญ ญานิ พ นธ์ โดยสามารถน าผลการวิ จั ยบางส่ ว นไปน าเสนอในที่ป ระชุ มวิ ช าการในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ หรือตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติท่ไี ด้ รับการรับรองจาก สกอ.
และจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักสูตรฯ และข้ อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
5. ส่งเสริมให้ นิสิตขอทุนสนับสนุน ทั้งทุนการนาเสนอผลงานและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
จากแหล่งทุนต่าง ๆ
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้ มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรฯ มีระบบการดาเนินงานด้ านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้
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1. ประชุมวางแผนพิจารณา วิเคราะห์ และประเมินความพร้ อมของสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้ทางด้ าน
กายภาพ อุปกรณ์ ส่ ือเทคโนโลยี และทรั พยากรที่เอื้อต่ อการเรี ยนรู้ (โดยใช้ ข้อมู ลจากผลการประเมิน ปี
การศึกษาที่ผ่านมา)
2. ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3. สารวจความพึงพอใจของนิสติ
4. วิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจของนิสติ พร้ อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ ไข
5. ด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หา ถ้ า เป็ นปั ญ หาที่ ห ลั ก สู ต รฯ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ จะแจ้ งปั ญ หา
ไปที่คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เพื่อดาเนินการแก้ ไขปัญหาต่อไป
จานวนสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ ีเ่ พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ มีการจัดสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้ด้านกายภาพ เช่น ห้ องเรียนและห้ องพั กนิสิตที่เพี ยงพอ
มีจานวนห้ องเรี ยน 2 ห้ องที่สามารถรองรั บนิ สิตได้ จานวน 30 คน มีห้อ งประชุ มใหญ่ 1 ห้ อ งที่รองรั บ
การประชุ มทางวิชาการและการเรียนของนิสิตได้ จานวน 60 คน และห้ องประชุมขนาดกลางอีก 2 ห้ อง
ที่รองรั บ การประชุ ม และการเรี ย นได้ จ านวน 20 คน มี ห้ อ งพั ก นิ สิต ที่ส ามารถรองรั บ นิ สิต ได้ 20 คน
หลักสูตรฯ มีการจัดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอื้อต่ อการเรี ยนรู้ เช่ น ในห้ องเรี ยน
มีส่อื เทคโนโลยีและอุปกรณ์การสอนที่ทนั สมัย มีลาโพงและไมโครโฟน มีเครื่องปรับอากาศ มีคอมพิวเตอร์
และเครื่ องฉายภาพ (Projecter) เพื่ อใช้ ในการเรียนการสอน มีระบบ Wifi มีฐานข้ อมูลวารสารงานวิจัย
และการสืบค้ นทางอิเล็คทรอนิ กส์ท่หี ้ องสมุดของมหาวิทยาลัยบอกรับเป็ นสมาชิก อาจารย์ท่ีสอนรายวิชา
ในหลักสูตรฯ ได้ จัดทาสื่อการสอน เช่น PowerPoint ที่ใช้ สอน และมีการแนะนาหนังสือ ตารา หรือเอกสาร
ทางวิ ช าการผ่ า นทางระบบ A-tutor หรื อ ระบบ E-learning ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อใช้ เป็ นช่ อ งทาง
การเรียนรู้ให้ กบั นิสติ อีกช่องทางหนึ่ง
กระบวนการปรับ ปรุ งตามผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต และอาจารย์ต่ อ สิ่ ง สนับ สนุ น
การเรียนรู ้
1. หลั ก สูต รฯ ส ารวจความต้ อ งการและความพึ งพอใจต่ อ การจั ด แหล่ งความรู้ แ ละสิ่งสนั บ สนุ น
การเรียนรู้ทุกภาคการศึกษาโดยใช้ วิธกี ารทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. นาผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้โดยนิสิตและอาจารย์มาปรับปรุง ให้ ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่อน
การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อย
ร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ โดยการสอบ การสังเกต
พฤติ กรรม การแลกเปลี่ ยนอภิ ป ราย การตอบคาถามของนิ สิตในชั้ น เรี ยน การปฏิบั ติงานกลุ่ ม รวมถึ ง
การทารายงานและกิจกรรมต่าง ๆ ผลที่ได้ จากการประเมินจะเป็ นข้ อมูลบ่งบอกความมีประสิทธิผลของการ
สอนของอาจารย์และนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีก ารประเมิ น การสอนของอาจารย์ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาในทุ ก ด้ า นโดยนิ สิต รวมทั้งการ
ประเมินจากตนเองและเพื่อนร่วมงาน และจัดทารายงานผลการประเมินให้ อาจารย์ทราบและมีการนาผล
การประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและมาตรฐานผลการเรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
2.1 นิสิตปัจจุบัน และมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
2.3 นายจ้ างและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ท่ไี ด้ กาหนดไว้ ในหมวดที่ 7 ข้ อ
7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร รวบรวมข้ อ มู ล จากการประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพของบั ณ ฑิ ต และ
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน หลักสูตรและทราบปั ญหา
ของการบริ หารหลั กสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การดาเนิ น การปรั บ ปรุ ง
กระบวนวิ ชาและหลั ก สูต รต่ อ ไป สาหรั บ การปรั บ ปรุ งหลั ก สูต รนั้ น จะกระท าทุ ก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่ อ ให้
หลักสูตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน มีความทันสมัยและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต
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