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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
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ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร 25520091107578 
  ช่ือหลักสตูร   

  ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

       ภาษาองักฤษ: Master of Science Program in Applied Behavioral Science Research 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

  ภาษาไทย   ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 

        ชื่อย่อ:   วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 

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

         ชื่อย่อ:   M.Sc. (Applied Behavioral Science Research Program) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

  -  

 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

  จ านวนที่เรียนตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

       หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก2  

 5.2 ภาษาทีใ่ช ้

          ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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 5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตร

เฉพาะของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอนและ 

กจิกรรมเสริมหลักสูตร โดยความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ดังน้ี 

1. ความร่วมมือกับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาอื่น  ๆ ในการเป็นกอง

บรรณาธิการวารสารและเป็น Peer Review ที่ มีความเช่ียวชาญในการประเมินบทความวิชาการและ

บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

2. ความร่วมมือกับสถาบัน ในต่างประเทศ ได้แก่  International Islamic University of 

Malaysia (IIUM) มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย 

โดยมีความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดอบรมภาษาองักฤษระยะสั้น  

 5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์เพียงสาขาวิชา

เดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2555 ซ่ึงจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ีในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เร่ืองขอความ

เหน็ชอบการปรับปรุงหลักสตูร (กระทบโครงสร้าง) เลขที่หนังสอื ศธ. 0519.12/6177 ลงวันที่ 29 เดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 24 

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 

1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

   

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 

 

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

  ผู้ส าเรจ็การศึกษาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถประกอบอาชีพเป็น 
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1. นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือนักวิจัยอสิระ 

2. อาจารย์หรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาการวิจัยหรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและสังคม เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา 

การศึกษา การพัฒนามนุษย์และสงัคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 

3. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการใช้องค์ความรู้ทางด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

เช่น นักประเมินโครงการ นักบริหารโครงการ นักพัฒนาบุคคลและสงัคม เป็นต้น 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

ล าดบัท่ี 
 

รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีทีจ่บ 
สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1. อ.ดร.น าชัย  ศภุฤกษชั์ยสกุล อ.บ. (อกัษรศาสตร์)                                   2535 
บธ.บ. (บริหารธุรกจิ)                                  2542 
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)                                  2544 
วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)       2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxx 

2. อ.ดร.ฐาศกุร์ จันประเสริฐ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมอืง)                      2544 
วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)       2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxx 

3. ผศ.ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)                                     2528 

M.P.A. (Administration)                            2531 

M.CRP. (Community and Regional Planning)  2540                        

D.P.A. (Administration)                             2538 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

National University, USA 

U. of Nebraska, USA 

U. of LA Verne, USA 

xxxx 

  

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

  จากผลการประเมินผลการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) พบว่า แม้สังคมไทยจะมีความอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกันมากขึ้ น แต่ยังมี

ปัจจัยเสี่ยงและข้อจ ากัด เน่ืองจากปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ทั้งด้าน

สุขภาพ การเรียนรู้ เผชิญกับความเหล่ือมล า้ของการกระจายรายได้และระหว่างกลุ่มคน (รองเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) ในระยะต่อจากน้ี คาดว่าประเทศไทย 

จะยังคงประสบสภาวะการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ดังน้ันในการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รัฐจึงยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ส าคัญ คือ คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป
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ประเทศ และการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ, 2558)  

  วาระการพัฒนาของโลกในอนาคต ท าให้ประเทศไทยกต้็องเผชิญกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากข้ึนกว่า

ช่วงที่ผ่านมา เช่น การเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital 

Revolution) การพัฒนาเปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน การพัฒนา

การศึกษาจึงยังคงต้องมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบย่ังยืน 

ดังน้ันภาครัฐมีนโยบายพัฒนาประเทศสู่ไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือปรับเปล่ียนจากประเทศ “รายได้

ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปล่ียนจากเศรษฐกิจที่ ขับเคล่ือนด้วย “ประสิทธิภาพ” 

เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วย “นวัตกรรม” โดยมีกลไกส าคัญหน่ึง คือ กลไกขับเคล่ือนผ่านการสร้างและ

ยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) (สวิุทย์ เมษินทรีย์, 2559)  

  ดังน้ัน การพัฒนาการศึกษาจึงต้องให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและตอบสนองนโยบายด้านการ

พัฒนา โดยในช่วงปี 2560 – 2564 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นการพัฒนา 

ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทยีม ด้วยระบบ

เทคโนโลยีดิ จิทัลที่ มีประสิทธิภาพ  (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2559) นอกจากน้ี

กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดท ากรอบทศิทางแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574 

โดยก าหนดแนวทางการวางแผนการศึกษาและการผลิตและพัฒนาก าลังคนของอาเซียน  เพ่ือก าหนด

แนวทางให้การพัฒนาคนจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาในทุกมิติ โดยมียุทธศาสตร์ 1 ใน 9 มีความ

เกี่ยวข้องกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบ

ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แต่จากการวิเคราะห์สถานการณ์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ของประเทศ กลับพบว่าประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านผลผลิตของงานวิจัย ขาดแคลนทรัพยากรเพ่ือ

การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย มีจ านวนไม่เพียงพอ และการวิจัยไม่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานวิจัย ซ่ึงถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญในการช้ีวัดคุณภาพ 

ของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการยกระดับประเทศ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษายังมีจุดอ่อน 

ของการพัฒนางานวิจัยที่ต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน การแก้ปัญหาด้านการวิจัยของไทยในระยะยาวน้ัน 

จะต้องปลูกฝังศักยภาพด้านการวิจัยแก่นิสิตนักศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญ 

ของงานวิจัย โดยการให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิจัย เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้เหน็ถึงความส าคัญ

ของการท าวิจัย มีการบูรณาการการสอนพร้อมงานวิจัย งานวิจัยเป็นตัวสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้นิสิต

นักศึกษา (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2559; ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์, 2559) นอกจากน้ี ยังมีการค านึง 

ถึงนโยบายของกระทรวงต่าง ๆ ที่มีการด าเนินงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เช่น 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เป็นต้น ดังน้ัน การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์จึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้ทันกับการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าว และตอบสนองความต้องการของประเทศด้วยการวิจัยที่มีประสทิธภิาพ ด้วยการผลิต

นักวิจัยที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประเทศ ยกระดับผลิตภาพของประเทศชาติสบืไป 
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     11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

  จากผลกระทบของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฉบับที่ 11 ยังพบด้วยว่า ลักษณะทางสังคมของ

ไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น และยังต้องเผชิญกบัความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมเพ่ิมสูงขึ้น คนไทย

มีปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และมีการด าเนินชีวิตที่ยึดติดค่านิยมทางวัตถุ (คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) จึงได้น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนา

สงัคมให้มีความมั่นคง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ, 2558) นอกจากน้ี หลักการส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560 

- 2574 ได้ก าหนดแนวทางการวางแผนการศึกษาและการผลิตและพัฒนาก าลังคนของอาเซียนในทุกมิติ 

ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมด้วย (สมศักด์ิ ดลประสทิธิ์, 2558) ดังน้ัน การพัฒนาหลักสตูรจะค านึงถึง

การเปล่ียนแปลงกระแสหลักที่ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน

สังคมอย่างมาก ท าให้ความรู้ที่มีอยู่เดิมน้ันไม่สอดรับกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน 

การวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง

ทั้งในระดับภมูิภาคอาเซียนและระดับโลก จะเป็นเคร่ืองมือที่สามารถช้ีน าในการป้องกัน เตรียมพร้อมและ

แก้ปัญหาของบุคคลและสังคมได้ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างพัฒนาบุคคลและสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่พึง

ประสงค์ได้ 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

  จากผลกระทบจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะน้ี จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอง

ความต้องการของประเทศที่ต้องการพ่ึงนักวิจัยและงานวิจัยที่ได้คุณภาพ โดยการผลิตนักวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ที่มีความสามารถในการท าวิจัยในลักษณะบูรณาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพ

สูงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้มาใช้ในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและสงัคมได้  

 12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อสังคมทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการ

เรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยเหตุน้ี การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งผลิตนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการถ่ายทอด และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ใน

ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและสงัคม 
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13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

  หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ัน บางรายวิชาสามารถตอบสนองความ

ต้องการของหลักสูตรอื่นที่ ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยที่ มี คุณภาพ 

การด าเนินการเรียนร่วมของหลักสูตรน้ีจะเป็นการท างานและการประสานงานร่วมกันกับสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ อาท ิสาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น 

โดยทางหลักสูตรอนุญาตให้นิสิตในสาขาวิชาอื่นมาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษา เช่น รายวิชา วป 511 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งการร่วมสอน

ให้กับรายวิชาในหลักสูตรอื่น เช่น รายวิชา จป 504 การวิจัยเชิงคุณภาพทางจิตวิทยาประยุกต์ จป 705 

การวิจัยแบบผสานวิธี ในหลักสูตรสาขาจิตวิทยาประยุกต์ วจ 803 การออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 

ในหลักสูตรสาขาวชิาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย

ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นคณาจารย์ของสถาบันวิจัยพฤตกรรมศาสตร์และมีการให้นิสติในหลักสูตรการวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์สามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกนัในรายวิชาดังกล่าวได้  

  นอกจากน้ี อาจเป็นนิสติที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) แบบ 2.2 และ

ไม่สามารถส าเรจ็การศึกษาตามเง่ือนไขได้ให้สามารถเปล่ียนสถานภาพนิสิตและมีการโอนหน่วยกติเพ่ือเข้า

มาศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติ พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

  1.1 ปรชัญา 

  การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสงัคม 

  

 1.2 ความส าคญั  

  พฤติกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์หน่ึงที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดย

ยึดม่ันในหลักการที่ว่า องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์สามารถอธบิายพฤติกรรมมนุษย์และปรากฏการณ์

ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้สหวิทยาการจากหลายศาสตร์ เพ่ือช่วยให้บุคคลมีการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และส่งผลต่อเน่ืองไปยังการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับสังคม และน าไปสู่การพัฒนา

ในระดับประเทศได้อย่างดี ซ่ึงสอดรับกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้ได้

คุณภาพ มีศักยภาพทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมในสังคมดิจิทัล และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ อกีทั้งภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการ

ของสังคม ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพเพ่ือรองรับ

เปล่ียนแปลงรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดข้ึนตลอด

ชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ได้ ทั้งน้ี  การพัฒนา

ดังกล่าวได้ด าเนินการผ่านทางกลยุทธ์หลักคือการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักตามแผน

ยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2552 - 2566) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องการให้หน่วยงานมี

การก าหนดเป้าหมายหลักทางวิจัยซ่ึงครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาด้านวิถีชีวิตโดยใช้ศาสตร์ทางสังคมและ

พฤติกรรมศาสตร์ หรือการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และมีการก าหนดเป้าหมายหลักทางการจัด

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิสติและบุคลากรให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ซ่ึงเอื้อต่อ

การพัฒนาสงัคมต่อไป 

  อน่ึง ศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและสังคม เช่น จิตวิทยาและสังคมวิทยา มักเป็น

ศาสตร์ที่มีจุดก าเนิดมาจากสงัคมตะวันตกที่ไม่อาจน ามาใช้ในบริบทที่ต่างออกไป เช่น ในสังคมไทยจะต้อง

มีการปรับให้เหมาะสมกับบุคคลและสังคมที่มีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่างกัน จึงต้องมีการประยุกต์ 

ทั้งด้านแนวคิด/ทฤษฎีและวิธีการวิจัยให้เหมาะกับบริบท นอกจากน้ี การใช้ศาสตร์เพียงศาสตร์เดียวกไ็ม่

สามารถท าความเข้าใจปัญหาของบุคคลและสงัคมได้อย่างลึกซ้ึง และครอบคลุม จึงต้องใช้ความรู้จากหลาย

ศาสตร์บูรณาการ เพ่ือร่วมกันในการอธิบายและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและสังคม ผ่านวิธีการวิจัย 

ที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ใช้ร่วมกันตามความเหมาะสมกับลักษณะปัญหา บริบท 

และกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สามารถตอบปัญหาการวิจัยหรือแก้ไขปัญหาบุคคล

และสังคมได้อย่างลึกซ้ึงและครอบคลุม จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ที่มี
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

ลักษณะสหวิทยาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและสังคมตะวันออกจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้องค์ความรู้ที่ได้สามารถน าไปใช้จริง 

 

     1.3 วตัถุประสงค ์

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปน้ี 

  1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

  2. มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการ

วิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสงัคม 

  3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีแผนพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรตามรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงคาดว่าจะ

ด าเนินการติดตามบัณฑติประจ าปี และมีการวิจัยและพัฒนาหลักสตูรทุก ๆ 5 ปี 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

การพฒันาการเรียนการสอน 

1. พัฒนาคณาจารย์ด้านการท าวจิัย

และการเรียนการสอน 

2. พัฒนานิสติด้านการท าวิจัย 

1. สนับสนุนแหล่งทุนในการตพิีมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

2. สนับสนุนให้คณาจารย์และนิสติเข้า

ร่วมประชุมวิชาการและเสนอ 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยในประเทศ

และต่างประเทศ 

3. สนับสนุนให้นิสติร่วมท าวิจัยกบั

คณาจารย์ในสถาบนั 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

ผลงานวิจัยตพิีมพ์เผยแพร่ 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนิสติ

ที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือ 

น าเสนอผลงานวชิาการ/ผลงานวจิัยใน

ประเทศและต่างประเทศ 

3. ร้อยละของนิสติที่ร่วมท าวจิัยกบั

คณาจารย์ในสถาบนั 

การพฒันาหลกัสูตร 

1. ท าวจิัยเพ่ือประเมนิผลและตดิตาม

การใช้หลักสตูร 

1. น าผลการประเมนิหลักสตูรจาก

คณาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ 

บณัฑติ และผู้ใช้บณัฑติ มาเป็นข้อมูล

ปรับปรงุ 

2. ประเมนิความพึงพอใจของบณัฑติ

และผู้ใช้บณัฑติ 

1. รายงานผลการประเมนิหลักสตูร 

2. รายงานการประเมนิความพึงพอใจ

ของบณัฑติและผู้ใช้บณัฑติ 

การพฒันาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้

1. มรีะบบการด าเนินงานของสถาบนั

เพ่ือจัดให้มสีิง่สนับสนุนการเรียนรู้

แบบ PDCA อย่างต่อเนื่องทุกปี 

 

1. ก าหนดแผนเพ่ือเตรียมการ

ปรับปรงุสิง่อ านวยความสะดวกและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

2. ส ารวจความพึงพอใจต่อสื่อ 

อปุกรณแ์ละสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าสถาบนั 

2. รายงานผลส ารวจความพึงพอใจต่อ

สื่อ อปุกรณแ์ละสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

3. ด าเนนิการปรับปรงุสื่อ อปุกรณ์

และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามผล

ประเมนิความพึงพอใจ ผลการ

ประเมนิจาก ปค.003 และผลการ 

จัดประชุมเพ่ือวางแผนปรับปรงุสื่อ 

อปุกรณแ์ละสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ของบุคลากรในสถาบนั 

4. ตดิตามผลและปรับปรงุอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1 ระบบ 

            ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 

     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนอาจจัดตามความเหมาะสมของรูปแบบการศึกษา โดยขึ้ นอยู่กับ

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

         เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

  มีการจัดการเรียนการสอนในช่วงนอกเวลาราชการ วันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-

16.00 น. โดยภาคการศึกษาแบ่งได้ดังน้ี 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

  โดยระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนอาจมีการจัดในสองลักษณะตามความเหมาะสม 

ดังน้ีคือ 1) ในแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 วัน มีจ านวนช่ัวโมงตามแผนการสอนที่ระบุ

ใน มคอ.3 โดยไม่ต ่ากว่า 15 คร้ังต่อ 1 ภาคการศึกษา หรือ 2) ลักษณะของโมดูล (Module) ที่จัดการ

เรียนการสอนแบบ Block Course โดยจัดการเรียนการสอนไปทลีะรายวิชาจนครบตามแผนการสอนแล้วจึง

ต่อด้วยรายวิชาถัดไปที่มีความต่อเน่ืองในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน 

      2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีคุณสมบัติทั่วไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก 

ก) 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  ปัญหาของนิสติแรกเข้าส าหรับหลักสูตรนี้  รวบรวมได้ดังน้ี 

  (1) นิสิตส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย และเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ 

ซ่ึงเป็นวิชาแกนของหลักสูตรไม่เท่ากัน เน่ืองจากเปิดรับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุก

สาขาวิชา 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

 3.1 หลกัสูตร 

            3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เป็นแผน ก2 ซ่ึงเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท า

วิจัย โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต รวมจ านวน

หน่วยกติตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

            3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

  ตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกติ 
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

รวม 36 หน่วยกิต 

 

  3.1.3 รายวิชา  

ก. หมวดวิชาบงัคบั (18 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั (9 หน่วยกิต) 

วป  501 วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  501 Research Methods in Behavioral Science   

วป  502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  502 Construction and Development of Measuring Instruments  

in Behavioral Science 

 

วป  511 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

 

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์(6 หน่วยกิต) 

วป  521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา 3(3-0-6) 

RB  521 Behavioral Science in Psychological Perspectives   

วป  541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 

RB  541 Social Foundations of Human Behavior  
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กลุ่มวิชาปฏิบติัการวิจยั (3 หน่วยกิต) 

วป  803 ปฏบัิติการวิจัย 3(1-4-4) 

RB  803 Research Practicum  

 

ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

  นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือกลุ่มวิชาพฤติกรรม

ศาสตร์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั 

วป  503 พ้ืนฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 

RB  503 Foundation of Qualitative Research  

วป  504 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจัยพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

RB  504 Academic English Skills and Fundamental Research  

วป  510 ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  510 Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research  

วป  512 สถิติเพ่ืองานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  512 Statistics for Experimental Research in Behavioral Science  

วป  513 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  513 Digital Technology Applications in Behavioral Science Research  

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์

กลุ่มวิชาจิตวิทยา 

วป  522 ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิต 3(3-0-6) 

RB  522 Theories and Research in Psychological Development  

วป  523 การวิเคราะห์พฤติกรรม และการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5) 

RB  523 Behavior Analysis and Behavior Modification  

วป  531   เจตคติและการท านายพฤติกรรม 3(3-0-6) 

RB  531 Attitudes and the Prediction of Behavior  

วป  532 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิตการท างาน 3(3-0-6) 

RB  532 Positive Psychology and Conflict Management for Quality  

of Work Life 

 

วป 533 ปฏสิัมพันธแ์ละการปรับตัวในการท างานต่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

RB 533 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context  

วป  534 จิตวิทยาสขุภาพ 3(2-2-5)                       

RB 534 Health Psychology   
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วป  564 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB 564 Economic Psychology  

   

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตรอื์่น ๆ 

วป  551 พฤติกรรมศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 

RB  551 Behavioral science in Cultural Anthropology Perspective   

วป  561 โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง  

RB  561 Political Structure and Process  

วป  562 พุทธศาสนากบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

RB  562 Buddhism and Quality of life  

วป  563        พฤติกรรมการสื่อสารในสงัคมดิจิทลั 3(3-0-6)      

RB 563       Communication Behavior in Digital Age  

วป  571 ประชากรกบัการพัฒนาสงัคม 3(3-0-6) 

RB  571 Population and Social Development  

   

กลุ่มสหวิทยาการ 

วป  581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์ 3(3-0-6) 

RB  581 Socialization and Human Development  

วป  582 พฤติกรรมศาสตร์กบัความเหล่ือมล า้ 3(2-2-5) 

RB  582 Behavioral Science and Inequality  

วป  583 จริยธรรมกบัจริยศึกษา 3(2-2-5) 

RB  583 Morality and Moral Education  

วป  584 การบริหารจัดการโครงการ 3(2-2-5)                                                                     

RB  584 Project Management  

วป  681 การวิจัยเพ่ือวางนโยบายการพัฒนาเดก็และเยาวชน 3(2-2-5) 

RB  681 Research for Youth Development Policy  

วป  682 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกบัการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างาน 3(2-2-5) 

RB  682 Philosophy of Economy Sufficiency and the Development of Quality of 

Life and Work  

 

   

ค. ปริญญานิพนธ ์(12 หน่วยกิต) 

ปพท  691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 12 หน่วยกติ 

GRT  691 Master’s thesis  
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ความหมายของรหสัวิชา  

รหัสตัวอกัษร 

           วป (RB) หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

 

รหัสตัวเลข 

  เลขรหัสหลักร้อย  หมายถึง  ระดับปริญญา 

เลขรหัสหลักสบิ   หมายถึง  วิชาแขนง 

หลกั รหสั ความหมาย 

รอ้ย  ระดับปริญญา ได้แก่ 

 5 และ 6 วิชาระดับปริญญาโท 

 8 และ 9 วิชาสมัมนา หรือหัวข้อพิเศษ หรือปฏบัิติการวิจัยหรือ

การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือปริญญานิพนธ์ 

สิบ  แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกบัหลักสตูร ได้แก่ 

 0 วิชาที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัย 

 1 วิชาที่เกี่ยวกบัสถิติ และคอมพิวเตอร์ 

 2 และ 3 วิชาที่เกี่ยวกบัจิตวิทยาในหมวดพฤติกรรมศาสตร์ 

 4 และ 5 วิชาที่เกี่ยวกบัสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ในหมวดวิชาพฤติกรรมศาสตร์ 

 6 วิชาที่เกี่ยวกบัสังคมศาสตร์อื่น ๆ 

 7 วิชาที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา 

 8 วิชาที่เป็นสหวิทยาการ 

 9 วิชาพิเศษ 

 

ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหน่วยกิต 

               เลขรหัสนอกวงเลบ็    หมายถึง จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชา 

               เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1   หมายถึง จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

               เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2   หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติการ 

               เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3   หมายถึง จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 

              วิชาบรรยาย    3  หน่วยกติ เทา่กบั  3(2-2-5) , 3(3-0-6)  

              วิชาปฏบัิติการวิจัย   3  หน่วยกติ เทา่กบั  3(1-4-4)  
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  3.1.4  แผนการศึกษา 

  หลักสตูรฯ จัดแผนการเรียนรายภาค จ าแนกตามระบบทวิภาค ดังน้ี 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วป 501 วิธกีารวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์     3(2-2-5) 

วป 541 พ้ืนฐานทางสงัคม 

 เกี่ยวกบัพฤตกิรรมมนุษย์                        3(3-0-6)                                  

วป 521 พฤตกิรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา        3(3-0-6)                    

วป 502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมอืวัดทาง  3(2-2-5) 

พฤตกิรรมศาสตร์                                                                

วป 511 สถติเิพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล            3(2-2-5)    

ทางพฤตกิรรมศาสตร์                 

วิชาเลือก                           (เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ)  

รวมรายวิชา 9 หน่วยกิต รวมรายวิชา 9 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วป 803 ปฏบิตักิารวิจัย                          3(1-4-4)   

วิชาเลือก                         (เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ) 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท (6 หน่วยกติ) 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท (6 หน่วยกติ) 

รวมรายวิชา 12 หน่วยกิต ปริญญานิพนธ ์6 หน่วยกิต 

 

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั 

วป 501   วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 501 Research Methods in Behavioral Science  

                งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือให้เข้าใจวิธีการวิจัยที่ใช้ในการท าความเข้าใจ อธิบาย 

ท านาย พฤติกรรมบุคคลและสังคม โดยศึกษาขั้นตอนของการวิจัยตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการวิจัยการเลือกใช้วิธีวิจัยที่เหมาะสมกบัโจทย์วิจัยและท าการ

วิพากษ์วิจารณ์จุดแขง็ และจุดอ่อนของการวิจัย โดยให้ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง

คุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย ฝึกเขียนเค้าโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน  

                 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   การสรา้งและพฒันาเครือ่งมือวดัทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 502 Construction and Development of Measuring Instruments in 

Behavioral Science 

 

                ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิมและทฤษฎีใหม่ 

วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการวางแผน

เคร่ืองมือวัด การเขียนข้อค าถาม หรือข้อความ การวิเคราะห์รายข้อ การทดสอบและการปรับปรุงข้อ
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ค าถาม การวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวัด การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัด 

รวมทั้งรู้จักวิธกีารใช้เคร่ืองมือวัดในการรวบรวมและตีความหมายของข้อมูล 

               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 นฐานการวิจยัเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 

RB 503  Foundation of Qualitative Research  

                แนวคิดหลักการของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงานการวิจัยผ่านการฝึกปฏบัิติจริงในสนามวิจัย 

                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 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจยัพื้ 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. 

               ทกัษะการวิจัยที่ส าคัญและจรรยาบรรณของการวิจัย การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ การ

ทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย การก าหนดหัวข้อการวิจัยจากการ

ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนเพ่ือการวิจัยทั้งแบบที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ การฝึกการสื่อสารเพ่ือการวิจัย 

วป 510   ความรูพ้ื้ นฐานทางสถติิในการวิจยัทางดา้นพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 510   Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research  

                ศึกษาสถิติเพ่ือบรรยายและสรุปข้อมูล หลักการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการพยากรณ์และสถิตินอนพาราเมทริก โดยการฝึกปฏิบัติ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป รวมทั้งการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเพ่ือตอบปัญหาการวิจัยทาง

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 สถติิเพือ่การวิเคราะหข์อ้มูลทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

                สถิติเชิงบรรยาย การเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยสถิติทดสอบท ีการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทั้งทางเดียวและสองทาง การเปรียบเทียบรายคู่ส าหรับอิทธิพลหลักและปฏิสัมพันธ์ การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่ปรับแล้ว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 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 สถติิเพือ่งานวิจยัเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 512   Statistics for Experimental Research in Behavioral Science  

                หลักการวิจัยเชิงทดลอง แบบจ าลองทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทยีบ

พหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ถดถอย เพ่ือใช้ในแบบแผนงานวิจัยเชิงทดลอง

ทางพฤติกรรมศาสตร์แบบสุ่มสมบูรณ์ที่มีแฟคเตอร์เดียว แบบแผนแฟคทอเรียลที่มีการสุ่มสมบูรณ์ แบบ

แผนสุ่มภายในบลอ็ก แบบแผนการวัดซ า้ แบบแผนจัตุรัสลาติน แบบแผนไฮราคิคอลและสปลิทพลอ็ท 

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   การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในงานวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร ์                                  3(2-2-5) 

RB 513 Digital Technology Applications in Behavioral Science Research  

                การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตั้งแต่การคิดและ

ออกแบบการวิจัย การจัดระบบข้อมูล การสบืค้นข้อมูล การเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 

การจัดท าบรรณานุกรม 

                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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กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์

วป 521   พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา 3(3-0-6) 

RB 521   Behavioral Science in Psychological Perspectives  

                ผลการวิจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่อธิบายพฤติกรรมของบุคคล และกลุ่ม

แนวคิดใหม่รวมทั้งศึกษาจิตวิทยาสรีระ และอิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรม

ของบุคคล อิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล อธิบายการเกิด

พฤติกรรมของบุคคลด้วย ทฤษฎี กลุ่ม การรู้คิด พฤติกรรมนิยม จิตวิเคราะห์ มนุษยนิยม 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   ทฤษฎีและการวิจยัพฒันาการทางจิต 3(3-0-6) 

RB 522   Theories and Research in Psychological Development  

                ทฤษฎี การวิจัยพัฒนาการทางจิตของบุคคล ด้านการรู้คิด ภาษา อารมณ์ สังคม และ

จริยธรรม วิธกีารวิจัยเชิงพัฒนาการในแต่ละแบบ 

                Theories and researches in psychological development from cognitive, linguistic, 

emotional, social, and moral perspectives as well as various psychological development research 

methods.  

วป 523   การวิเคราะหพ์ฤติกรรมและการปรบัพฤติกรรม                                              3(3-0-6) 

RB 523   Behavior  Analysis  and  Behavior  Modification  

                ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไข  แนวคิดพฤติกรรมปัญญานิยม การวิเคราะห์พฤติกรรม 

เทคนิคการปรับพฤติกรรม การสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม 

                Conditioning theory, Cognitive Behavior Approach, behavior analysis, behavior 

modification, and behavior modification programs. 

วป 531   เจตคติและการท านายพฤติกรรม 3(3-0-6) 

RB 531 Attitudes and the Prediction of Behavior  

                ความหมาย ทฤษฎี และผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเจตคติกับพฤติกรรม ปัจจัย

ท านายเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล การพัฒนาและการปรับเปล่ียนเจตคตเิพ่ือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

                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   จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขดัแยง้เพือ่คุณภาพชีวิต 

การท างาน 

3(3-0-6) 

RB 532 Positive Psychology and Conflict Management  for the Quality 

of Work Life 

 

                ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทางจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

และบูรณาการกบักระบวนการจัดการความขัดแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิตการท างาน 

                 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 ปฏิสมัพนัธแ์ละการปรบัตวัในการท างานต่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 

RB 533 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context  

                 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับค่านิยม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม

ต่างกัน การปรับตัวและวิธกีารปฏบัิติของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนท างานต่างวัฒนธรรมในองค์การเพ่ือสุข

ภาวะและคุณภาพชีวิตการท างาน 

                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 จิตวิทยาสุขภาพ 3(2-2-5) 

RB 534 Health Psychology  

                แนวคิดทฤษฎี การวิจัยทางด้านสุขภาพ สุขภาวะ อิทธิพลของจิตวิทยาสุขภาพ การประยุกต์

แนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ ความฉลาดทางสขุภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ 

ความรอบรู้ด้านสขุภาพ โรคจากการท างาน  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 นฐานทางสงัคมเกีย่วกบัพฤติกรรมมนุษย ์ 3(3-0-6) 

RB 541 Social Foundations of Human Behavior  

                 แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ และการประยุกต์ใช้

แนวคิดทฤษฎีเพ่ือการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

                 Concepts, theories, and social research on human behaviors and theories, and 

application for behavioral science research. 

วป 551   พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงมานุษยวิทยา 3(2-2-5) 

RB 551 Behavioral Science in Cultural Anthropology Perspective  

                พฤติกรรมมนุษย์ผ่านการมองแบบองค์รวม พฤติกรรมมนุษย์ที่ก  าเนิดจากอิทธิพลทาง

วัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างในความเป็นมนุษย์ และมิติของพฤติกรรมมนุษย์ผ่านแนวคิด 
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ทฤษฎี และผลงานวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางมนุษยวิทยาวัฒนธรรมเพ่ือ

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 โครงสรา้งและกระบวนการทางการเมือง 3(3-0-6) 

RB 561   Political Structure and Process  

                โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง โดยเน้นที่โครงสร้างสถาบันทางการเมือง และ

บทบาทของสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญ บทบาทชนช้ันผู้น าทางการเมือง ทหาร พรรคการเมือง กลุ่ม

ผลประโยชน์ระบบราชการ  นอกจากน้ียังมีการศึกษาการมีส่วนร่วม การถ่ายทอดทางการเมือง สิ่งแวดล้อม

ทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมือง การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 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 พุทธศาสนากบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

RB 562 Buddhism and Quality of Life  

                แนวคิดของพระพุทธศาสนา เน้นการได้มาซ่ึงสจัธรรมจากการตรัสรู้ ลักษณะ หลักไตรลักษณ์ 

หลักอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท หลักอริยสัจ 4 หลักกรรม หลักศีลธรรม  หลักคุณธรรมที่สัมพันธ์

กบัคุณภาพชีวิต             

                 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 พฤติกรรมการสือ่สารในสงัคมดิจิทลั 3(3-0-6) 

RB 563 Communication Behavior in Digital Society  

                แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสื่อสาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การสื่อสาร กลยุทธก์ารสื่อสารในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

                Concepts, theories and findings related to communicaion behavior; factor contributing 

to communication behavior; presnt and future trend of communication strategies. 

วป 564   จิตวิทยาเศรษฐศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 564 Economic Psychology  

                ศึกษากลไกทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ความชอบ วิจารณญาณ
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การเลือก ทางเลือก ปฏสิัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อความชอบ วิจารณญาณการเลือก 

ทางเลือกปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ผลของการตัดสินใจเลือกด้านปรากฏการณ์และกระบวนการทาง

เศรษฐศาสตร์จากการตัดสนิใจ  

                Study the psychological mechanisms underlying economic behavior preferences; 

judgments economic interaction; and consequences of judgments and decisions for economic 

processes and phenomena. 

วป 571 ประชากรกบัการพฒันาสงัคม 3(3-0-6) 

RB 571 Population and Social Development  

                วิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาสังคม และการน า

การศึกษามาพัฒนาคนและสงัคม 

                Vision in Education, the relationship between education and social development and 

education application for population and social development. 

วป 581   การถ่ายทอดทางสงัคมกบัพฒันาการของมนุษย ์ 3(3-0-6) 

RB 581   Socialization and Human Development  

                แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการในการถ่ายทอดทางสังคม อิทธิพลระหว่าง

มนุษย์กบัสภาพแวดล้อม 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 พฤติกรรมศาสตรก์บัความเหลือ่มล ้ า                                                           3(3-0-6) 

RB 582 Behavioral Science and Inequality  

                แนวความคิดของความเหล่ือมล ้าตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความเหล่ือมล า้ทาง

เศรษฐกจิ สังคมและจิตใจ วัฒนธรรมของความเหล่ือมล า้โดยมุ่งเน้นการปรับตัวของบุคคลและค่านิยมของ

สงัคมตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหาความเหล่ือมล า้ทางสังคม 

                 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 จริยธรรมกบัจริยศึกษา 3(2-2-5) 

RB 583   Morality and Moral Education  

                ทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบของจริยธรรมศึกษา 

แนวทางการพัฒนาจริยธรรม ซ่ึงปฏบัิติในโรงเรียนและชุมชน 

                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 การบริหารจดัการโครงการ 3(2-2-5) 

RB 584 Project Management  

                หลักการขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ การประเมินผลส าเร็จของ

โครงการเทคนิคหรือวิธีการจากสหวิทยาการ วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการ จิตวิทยา

องค์การ 

                Principles, procedures of efficient project management, project success-evaluation, 

multidisciplinary techniques, methods of economics, accounting, management and organizational 

psychology. 

วป 681 การวิจยัเพือ่วางนโยบายการพฒันาเด็ก และเยาวชน 3(2-2-5) 

RB 681 Research for Youth Development Policy  

                แนวคิดนโยบายสาธารณะ หลักการวิจัยและพัฒนา สภาพสังคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้ม

ในอนาคต เพ่ือวางแนวทางการวิจัยที่สามารถเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเดก็และเยาวชน 

                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 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตและการท างาน 3(2-2-5) 

RB 682 Philosophy of Sufficiency Economy and the Development of Quality 

of Life and Work 

 

                วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคลและสงัคม คุณภาพชีวิตในการท างาน 

                 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. 

   

กลุ่มวิชาปฏิบติัการวิจยั 

วป 803 ปฏิบติัการวิจยั                                                                                     3(1-4-4) 

RB 803   Research Practicum  

               ปัญหาการวิจัย ประยุกต์องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ เป็นสหวิทยาการ วิเคราะห์

สังเคราะห์สร้างโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม ลงมือปฏิบัติการวิจัยตาม

ข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึง โดยท าวิจัยเป็นกลุ่ม เด่ียวหรือเข้าร่วมวิจัยกับผู้มีประสบการณ์วิจัยสูง หลัก

จริยธรรมส าหรับการท าวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานในปฏญิญาเฮลซิงก ิ 

                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 เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

              3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร  

ล าดบัท่ี  
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีทีจ่บ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 อ.ดร.น าชัย  ศภุฤกษชั์ยสกุล อ.บ. (อกัษรศาสตร์)                                  2535 
บธ.บ. (บริหารธุรกจิ)                                 2542 
ว.ม.  (สื่อสารมวลชน)                                2544 
วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)       2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxx 

2 อ.ดร.ฐาศกุร์  จันประเสริฐ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมอืง)                      2544 
วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)       2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxx 

3 ผศ.ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)                                     2528 

M.P.A. (Administration)                            2531 

M.CRP. (Community and Regional Planning)  2540                        

D.P.A. (Administration)                            2538 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

National University, USA 

U. of Nebraska, USA 

U. of LA Verne, USA 

xxxx 

               

  3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

ล าดบั ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนั/ปีท่ีจบ 

1 อ.ดร.น าชัย  ศภุฤกษชั์ยสกุล อ.บ. (อกัษรศาสตร์)                                       2535 

บธ.บ. (บริหารธุรกจิ)                                      2542 

ว.ม. (สื่อสารมวลชน)                                      2544 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 อ.ดร. ฐาศกุร์  จันประเสริฐ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมอืง)                          2544 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 ผศ.ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)                                         2528 

M.P.A. (Administration)                                2531 

M.CRP (Community and Regional Planning)      2540 

D.P.A. (Public Administrator)                         2538 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

National University, USA 

U. of Nebraska, USA 

U. of La Verne, USA 

4 รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม ศษ.บ. (การประถมศกึษา)                                2521  

ค.ม. (วิจัยการศกึษา)                                      2523 

Ph.D. (Psychology)                                       2536 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Vanderbilt University, USA 

5 รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา ค.บ. (มัธยมศกึษา)                                        2524 

M.S. (Interdisciplinary studies)                        2526 

Ph.D. (Educational Research)                          2529 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

U. of North Texas, USA 

U. of North Texas, USA 

6 รศ.ดร.องัศนิันท ์ อนิทรก าแหง พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์)                    2531 

วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร์ สาขาสขุศกึษา)             2536 

ค.ด. (การศกึษานอกระบบ)                              2545 

วิทยาลัยพยาบาลกาชาดไทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

7 ผศ.ดร.ประทปี  จินง่ี ศษ.บ. (ภาษาไทย)                                         2526 

ศษ.บ. (บริหารการศกึษา)                                2533

ค.ม. (จิตวิทยาการศกึษา)                                2531 

ศน.ด. (พุทธศาสนศกึษา)                                2557 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

8 ผศ.ดร.นริสรา  พ่ึงโพธิ์สภ ร.บ. (สงัคมวิทยาและมนุษยวิทยา)                      2543 

ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์)                                 2545 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนั/ปีท่ีจบ 

ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)                                 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 ผศ.ดร.วิชุดา  กจิธรธรรม วท.บ. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์อนามัย)       2525 

วท.ม. (ชีวเภสชั)                                           2529          

กศ.ม. (การวัดผลทางการศกึษา)                        2543  

ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจยัการศกึษา)                       2549 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10 ผศ.ดร.คานู ปรียา โมฮาน B.A (Psychology Honours)                             2532 

 

M.B.A. (Business Administration)                    2534 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตรประยุกต์)           2551 

Government College for Girls, 

Chandigarh, India 

Punjab University, Chandigarh, India 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11 ผศ.ดร.กาญจนา  ภทัราวิวัฒน ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)                                    2536 

วท.ม. (สถิติประยุกต์)                                     2539 

ปร.ด. (สถิติ)                                               2542 

ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศกัยภาพมนุษย์)           2558 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 ผศ.ดร.ศรัณย์  พิมพ์ทอง บ.บ. (บัญชี)                                                2544  

ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)                                    2550 

ปร.ด. (พัฒนาสงัคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม)     2554            

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

13 อ.ดร.จรัล  อุ่นฐิติวัฒน ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์)                                      2527 

วท.ม. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2532 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 อ.ดร.สดุารัตน์  ตันติวิวัทน์ B.A. (Political Sciences)                                2549 

 

M.P.A. (Human Resource Management)            2551 

ปร.ด. (การจัดการ)                                        2557 

Edinboro University of Pennsylvania, 

USA 

Bowie State University, USA 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

15 อ.ดร.พิชญาณี  พูนพล ร.บ. (สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา)                    2548 

นศ.ม. (วารสารสนเทศ)                                   2550 

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)                                    2558 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

16 ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์ ภ.บ. (เภสชัศาสตร์)                                       2540 

ภ.ม. (เภสชักรรมโรงพยาบาล)                          2544 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2553 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา บช.บ. (บัญชี)                                              2533 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)                                     2535 

พบ.ม. (บริหารธุรกจิ)                                     2535 

วท.ม. (การเงิน)                                            2545 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2554 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 ผศ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสทุธา ท.บ. (ทนัตแพทยศาสตร์)                                2547 

ส.ม. (สาธารสขุศาสตร์)                                   2549 

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)           2558 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19 อ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ 

คล้ายแก้ว 

วท.บ. (สถิติประยุกต์)                                     2544 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2552 

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสนุันทา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล พ.บ. (แพทยศาสตร์)                                      2544 

วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์)                                  2547 

ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกนั-อาชีวศาสตร์)                 2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แพทยสภา 

21 อ.ดร.ณัฐพร   ไทยจงรักษ์    ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)                                   2545 

อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)        2549 

M.S. (Histoire des mondes                              2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Université  de Provence (Aix-Marseille 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนั/ปีท่ีจบ 

mé diterrané ens, europé ens et africains)     

Ph.D. (Histoire et civilisations)                        2557 

 

I), France 

Université  de Paris VII (Diderot), 

France 

22 อ.ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา ค.บ. (วัดผลการศกึษา)                                   2544 

กศ.ม. (วิจัยและสถิติทางการศกึษา)                    2546 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2554 

มหาวิทยาลัยราชภฎันครปฐม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23 รศ.ดร.จารวุรรณ ข าเพชร ศศ.บ. (มานุษยวิทยา)                                     2531 

มน.ม. (มานุษยวิทยา)                                     2535 

ศศ.ด. (ศลิปวัฒนธรรมวิจัย)                             2554 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

24 อ.ดร.อจัศรา  ประเสริฐสนิ วท.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสกิส)์                            2544 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกจิ)                        2549 

ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)                             2547 

ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจยัการศกึษา)                       2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25 อ.ดร.ชัญญา  ลี้ศตัรพู่าย นศ.บ. (วารสารศาสตร์)                                   2539 

นศ.ม. (การสื่อสารระหว่างบุคคล)                      2544 

กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)                             2546 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2552 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

26 อ.ดร.ภญิญาพันธ ์ เพียซ้าย สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์)                                          2545 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2553 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 อ.ดร.อมราพร สรุการ พ.บ. (พยาบาลศาสตร์)                                   2534 

กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)                             2545 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2555 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวทยิาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

28 อ.ดร.นันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ ์ วท.บ. (จิตวิทยาคลีนิก)                                   2547 

วท.ม. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)                       2554 

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)           2559 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

29 รศ.ดร.สนีุย์  เหมะประสทิธิ์ ค.บ. (การมัธยมศกึษา: ชีววทิยา-คณิตศาสตร์)      2520 

ศศ.บ. (การประถมศกึษา)                               2543 

ค.ม. (สถิติการศกึษา)                                     2525 

กศ.ด. (กรวิจัยและพัฒนาหลักสตูร)                    2533 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมธริาช 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

  - 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

  - 

     4.2 ช่วงเวลา 

         - 

   4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

  - 
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5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

          5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  หลักสูตรฯ ก าหนดให้ผู้จะส าเรจ็การศึกษาต้องท าปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ตามระยะเวลา

และกระบวนการการท าปริญญานิพนธแ์ละต้องเป็นหัวข้อทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยผลงานปริญญานิพนธ์

หรือส่วนหน่ึงของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง 

(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 

      5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

  การท าปริญญานิพนธใ์นรูปของการวิจัยจะพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านของนิสติ ดังน้ี 

  1. นิสิตเป็นผู้มีความรู้และเข้าใจในองค์ความรู้ ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

ศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมศาสตร์ 

  2. นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์และน าความรู้จากการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม

และสิ่งแวดล้อมได้ 

  3. นิสิตสามารถสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน

พฤติกรรมศาสตร์ได้ สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาด้วยวิธกีารใหม่ ๆ 

  4. นิสติสามารถท างานวิจัย และงานวิชาการร่วมกบัผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

  5. นิสิตสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยภายใต้ความซ่ือสัตย์ มีวินัยในตนเอง มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและการวิจัย สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัย 

สามารถวิพากษ์และริเร่ิมให้เหน็ถึงข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัยที่ใช้อยู่ได้ 

      5.3 ช่วงเวลา 

  นิสิตจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่  5 โดยก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า 

(Progress Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิได้ด าเนินการรายงานความก้าวหน้า นิสิตอาจถูกระงับการ

ลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า

บัณฑติวิทยาลัย 

      5.4 จ านวนหน่วยกิต   

  ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ 

      5.5 การเตรียมการ  

  หลักสูตรฯ ได้เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตให้

ส าเรจ็ได้ตามมาตรฐาน ดังน้ี 

  1)  ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรฯ กระตุ้น สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการด าเนินการวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์ต้ังแต่เร่ิมต้น ซ่ึงการมีหัวข้อการวิจัยตามที่นิสิตสนใจต้ังแต่ต้น จะเป็นทศิทางส าหรับการ

ท าปริญญานิพนธไ์ด้รวดเรว็ขึ้น 

  2)  เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในงานวิจัยของสถาบันเพ่ือสร้างประสบการณ์การท าวิจัย

ทางอ้อมให้แก่นิสติ 
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  3) จัดโครงการสัมมนาพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ โครงการติดตามความก้าวหน้าการท า

ปริญญานิพนธ์และประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์การท าวิจัยกับคณาจารย์ เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสได้รับ

ข้อเสนอแนะของคณาจารย์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธข์องนิสติ 

  4) จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีความเช่ียวชาญให้เหมาะสมกับหัวข้อปริญญา

นิพนธต์ามความสนใจของนิสติ 

  5) จัดเวทีการประชุมวิชาการการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ระดับชาติ เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาส

น าเสนอบทความทางวิชาการที่เป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ รวมทั้งผลิตวารสารพฤติกรรมศาสตร์ทั้ง

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นิสิตน าผลการวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ตีพิมพ์

เผยแพร่  

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  หลักสตูรฯ ก าหนดให้ผู้ที่จะส าเรจ็การศึกษาต้องสอบผ่านเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปาก

เปล่า และต้องได้รับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารระดับชาติ โดยกระบวนการ

ประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต 

คุณลกัษณะพเิศษของนิสิต/สมรรถนะของหลกัสูตร 
 

กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล 

1. มีทกัษะสือ่สาร  

1.1 มทีกัษะการสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพ 

1.2 สามารถน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการผ่าน

เวทกีารน าเสนอและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ 

 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  

และความรบัผิดชอบ 

     ข้อ 1. สามารถท างานวิจัย และงานวิชาการร่วมกับผู้อื่น 

ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ ร่วมงานได้ 

     ข้อ 2. สามารถตดิต่อประสานงานและเข้าถงึประชากร

กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยได้อย่างเหมาะสมซึ่งมกีลยุทธก์าร

สอนและการประเมนิผลโดยเปิดโอกาสให้นิสติมสี่วนร่วมและ

รับผดิชอบในกจิกรรมของสถาบันทั้งเชิงวิชาการและสนัทนา

การ และสนับสนุนให้นิสติร่วมกนัสร้างสรรคก์จิกรรมเพ่ือ

พัฒนาตนเองและสถาบนัประเมนิผลโดยดูผลของการท างาน

กลุ่มและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม  

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ข้อ 3. สามารถเลือกช่องทาง/วิธกีารสื่อสารผลงานวิจัย 

ที่เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมกีลยุทธก์ารสอน

และการประเมนิผลโดยจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพ 

เปิดโอกาสให้นิสติเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

ด้านการวเิคราะห์ข้อมูลของสถาบนั เพ่ือเป็นเวทใีห้นิสติ 

ได้มปีระสบการณจ์ัดกระท าและวเิคราะห์ข้อมูล ฝึกให้นิสติ

เขยีนบทความวชิาการ บทความวิจัย จัดให้มกีารน าเสนอ

ผลงานในเวทอีบรม สมัมนาทั้งในและต่างประเทศ 

ประเมนิผลโดยดูผลของการท างานกลุ่มและความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

2. มีสมรรถนะของหลกัสูตร  

2.1 มคีวามสามารถในการต่อยอดและสร้างองคค์วามรู้

ใหม่เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาบุคคล กลุ่ม องคก์รหรือ

สงัคมได้ 

2.2 เป็นผู้น าทางวิชาการและการท าวิจัยทางพฤตกิรรม

ศาสตร์ 

ดา้นความรู ้

     ข้อ 2. สามารถเรียบเรียง วเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิ 

ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคค์วามรู้ทางด้าน

พฤตกิรรมศาสตร์ได้ ซึ่งมกีลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผล

โดยผู้สอนมกีารสอนเน้นย า้ความถูกต้องของวิชาการในทุก

รายวิชา ให้นิสติได้มสี่วนช่วยคณาจารย์ท าวิจัยเพ่ือเรียนรู้

แบบอย่างของความเป็นนักวิชาการ จัดสมัมนาวิชาการ 

ที่เกี่ยวกบัความรู้ทางการวจิัยพฤตกิรรมศาสตร์ รวมทั้งจัด

อบรม สมัมนาความรู้ใหม่หรือประเดน็ส าคญัที่สงัคม 

ให้ความสนใจอยู่เสมอ ประเมนิผลโดยประเมนิผลรายวิชา 

และรายงานที่นิสติได้รับมอบหมาย และแบบประเมนิผล 
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คุณลกัษณะพเิศษของนิสิต/สมรรถนะของหลกัสูตร 
 

กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล 

การจัดสมัมนาในหัวข้อความรู้ที่ได้จากการสมัมนา 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

       ข้อ 3. สามารถสร้างสรรคง์านวจิัยเพ่ือแก้ปัญหาด้วย

วิธกีารใหม่ ๆ ซึ่งมกีลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผลโดย 

ผู้สอนกระตุ้นและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้นิสติร่วม

สมัมนา แสดงความคดิเหน็ คดิวิเคราะห์ในประเดน็การวิจัย 

ที่ส  าคญั และประเมนิผลโดยการให้ผู้เรียนประเมนิตนเองและ

สะท้อนผลการเรียนรู้ที่เกดิขึ้นรวมทั้งพิจารณาจากคุณภาพ

ของผลงานวิจัย/ปริญญานิพนธท์ี่สร้างสรรคข์ึ้น 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

 1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีวามซื่อสตัย์ มวีนิัยในตนเอง 

2. มจีรรยาบรรณทางวิชาการและการ

วิจัย 

3. สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรม

หรือจรรยาบรรณทางวิชาการและ

ทางการวิจัย 

4. สามารถวิพากษ์และรเิริ่มให้เหน็ถงึ

ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการ

และทางการวิจัยที่ใช้อยู่ 

- มกีารปลูกฝงัและเน้นย า้เรื่องการ

อ้างองิผลงานทางวิชาการแก่นิสติ ทั้ง

ในการท ารายงานและการท าปรญิญา

นิพนธ ์การค านงึถงึการพิทกัษ์สทิธขิอง

กลุ่มตวัอย่างและผู้เกี่ยวข้อง 

- ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดด้ีาน

คุณธรรมจริยธรรม 

- ผู้สอนจัดกจิกรรมการอภิปรายกลุ่ม 

และให้นิสติเป็นผู้น าการอภิปราย 

- สงัเกตพฤตกิรรมของนิสติ 

- ตรวจสอบและประเมนิผล 

จากผลงานของนิสติ 

- ซักถามข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน

รายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ ์และคณะกรรมการสอบ

ปริญญานิพนธ ์

- มกีารประเมนิตนเอง 

   

 2. ดา้นความรู ้

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีวามรู้และเข้าใจในองคค์วามรู้  

ทฤษฎ ีและหลักการที่เกี่ยวข้องกบั

พฤตกิรรมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

2. สามารถบูรณาการความรู้ทางด้าน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัพฤตกิรรม

ศาสตร์ เพ่ือการวิเคราะห์ แก้ปัญหา

สงัคมได้ 

3. สามารถต่อยอดหรือสร้างองค์

ความรู้ใหม่โดยบูรณาการความรู้ทั้ง

ทางด้านพฤตกิรรมศาสตร์และวธิี

วิทยาการวิจัย 

- ผู้สอนมกีารสอนเน้นย า้ความ

ถูกต้องของวิชาการในทุกรายวิชา 

- ให้นิสิตได้มีส่วนช่วยคณาจารย์ท า

วิจัยเพ่ือเรียนรู้ แบบอย่างของความ

เป็นนักวิชาการ 

- จัดสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวกบัความรู้

ทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้ง

จัดอบรม สัมมนาความรู้ ใหม่หรือ

ประเดน็ส าคัญที่สังคมให้ความสนใจ

อยู่เสมอ 

- ประเมนิผลรายวิชา และรายงาน 

ที่นิสติได้รับมอบหมาย 

- แบบประเมนิผลการจัดสมัมนา 

ในหัวข้อความรู้ที่ได้จากการสมัมนา 

- มกีารประเมนิตนเอง 
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 3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถคดิวเิคราะห์เพ่ือการ

แก้ปัญหาในระดบับุคคลและสงัคม 

2. สามารถเรียบเรียง วิเคราะห์และ

สงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎ ีและ

ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคค์วามรู้

ทางด้านพฤตกิรรมศาสตร์ได้ 

3. สามารถสร้างสรรคง์านวิจัยเพ่ือ

แก้ปัญหาด้วยวิธกีารใหม่ ๆ 

- ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

ให้นิสิต คิดหาค าตอบ แก้ปัญหาโดย

ใช้ฐานจากการท าวิจัยเป็นหลัก 

- ผู้สอนปลูกฝังประโยชน์และคุณค่า

ของการท าวิจัย 

- ผู้สอนเป็นแบบอย่างในการท างาน

วิ จั ย ด้ านพ ฤติ ก รรมศ าสต ร์ที่ ไ ด้

มาตรฐาน 

- ผู้สอนกระตุ้นและสร้างบรรยากาศที่

ส่งเสริมให้นิสิตร่วมสัมมนา แสดง

ความคิดเหน็ คิดวิเคราะห์ในประเดน็

การวิจัยที่ส  าคญัของสงัคม 

- ประเมนิผลรายวิชาที่พิจารณา 

จากการท ารายงาน และการตอบ

ค าถามที่เน้นการคดิวิเคราะห์ 

- การมสี่วนร่วมในชั้นเรียน และ

ความสามารถในการแสดงความ

คดิเหน็และอภปิรายในชั้นเรียน 

- มกีารประเมนิตนเองและสะท้อนผล

การเรยีนรู้ 

-พิจารณาจากผลงานวิจัย/ปริญญา

นิพนธท์ี่สร้างสรรคข์ึ้น 

 

 4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถท างานวิจัย และงาน

วิชาการร่วมกบัผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้น า

และผู้ ร่วมงานได้ 

2. สามารถตดิต่อประสานงานและ

เข้าถงึประชากรกลุ่มเป้าหมายของการ

วิจัยได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถน าความรู้จากการวจิยัไปใช้

เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาสงัคมและ

สิ่งแวดล้อมได้ 

- เปิดโอกาสให้นิสติมสี่วนร่วมและ

รับผดิชอบในกจิกรรมของสถาบันทั้ง

เชิงวิชาการและสนัทนาการ  

- สนับสนุนให้นิสติร่วมกนัสร้างสรรค์

กจิกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองและสถาบนั 

- ผลของการท างานกลุ่ม และแบบ

ประเมนิความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 

- มกีารประเมนิตนเอง 

 

 5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถประเมนิและวิเคราะห์

ข้อมูลในงานวิจัยเชงิปริมาณ เชิง

คุณภาพและแบบผสานวิธไีด้ 

2. สามารถแสดงความคดิเหน็และ

ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่

เหมาะสมกบับุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

3. สามารถเลือกช่องทาง/วิธกีาร

สื่อสารผลงานวิจัยที่เข้าถงึ

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

- จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกบัการ

วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทั้งเชงิปริมาณ

และคุณภาพ 

- เปิดโอกาสให้นิสติเข้าร่วมโครงการ

บริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ของสถาบนั เพ่ือเป็นเวทใีห้นิสติได้มี

ประสบการณจ์ัดกระท าและวเิคราะห์

ข้อมูล 

- ฝึกให้นิสติเขยีนบทความวิชาการ 

- การประเมนิผลความรู้ในวิชาเรียน 

- การสมคัรเข้าร่วมโครงการวิเคราะห์

ข้อมูล 

- ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน 

- จ านวนผู้สมคัรน าเสนอผลงาน 

- บทความที่นิสติตพิีมพ์เผยแพร่ 

ในวารสารต่าง ๆ 

- มกีารประเมนิตนเอง 
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

บทความวิจัย 

- จัดให้มกีารน าเสนอผลงานในเวที

อบรม สมัมนาทั้งในและต่างประเทศ 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มคีวามซื่อสตัย์ มวีนิัยในตนเอง 

1.2 มจีรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย 

1.3 สามารถจัดการปัญหาทางจรยิธรรมหรือจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการและทางการวิจัย 

1.4 สามารถวิพากษ์และริเริ่มให้เหน็ถงึข้อบกพร่อง 

ของจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัยที่ใช้อยู่ 

2. ด้านความรู้ 2.1 มคีวามรู้และเข้าใจในองคค์วามรู้  ทฤษฎ ีและหลักการ 

ที่เกี่ยวข้องกบัพฤตกิรรมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กบัพฤตกิรรมศาสตร์ เพ่ือการวิเคราะห์ แก้ปัญหาสงัคมได้ 

2.3 สามารถต่อยอดหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่โดยบูรณาการความรู้ทั้ง

ทางด้านพฤตกิรรมศาสตร์และวธิวีิทยาการวิจัย 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถคดิวิเคราะห์เพ่ือการแก้ปัญหาในระดบับุคคลและสงัคม 

3.2 สามารถเรียบเรียง วเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎ ีและ

ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคค์วามรู้ทางด้านพฤตกิรรมศาสตร์ได้ 

3.3 สามารถสร้างสรรคง์านวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาด้วยวิธกีารใหม่ ๆ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล และความรับผดิชอบ 

4.1 สามารถท างานวิจัย และงานวิชาการร่วมกบัผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้น าและ

ผู้ ร่วมงานได้ 

4.2 สามารถตดิต่อประสานงานและเข้าถงึประชากรกลุ่มเป้าหมายของการ

วิจัยได้อย่างเหมาะสม 

4.3 สามารถน าความรู้จากการวจิัยไปใช้เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาสงัคมและ

สิ่งแวดล้อมได้ 

5. ด้านทกัษะการคดิวเิคราะห์เชงิตวัเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

5.1 สามารถประเมนิและวเิคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชงิปริมาณ 

เชิงคุณภาพและแบบผสานวิธไีด้ 

5.2 สามารถแสดงความคดิเหน็และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ 

ที่เหมาะสมกบับุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

5.3 สามารถเลือกช่องทาง/วิธกีารสื่อสารผลงานวิจัยที่เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้

อย่างเหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยกุต ์

 ความรบัผิดชอบหลกั  ความรบัผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทกัษะ 

ทางปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

วป 501 วิธกีารวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์                 

วป 502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมอืวัดทางพฤตกิรรมศาสตร์                 

วป 511 สถติเิพ่ือการวเิคราะห์ข้อมูลทางพฤตกิรรมศาสตร์                  

วป 521 พฤตกิรรมศาสตร์เชงิจติวิทยา                 

วป 541 พ้ืนฐานทางสงัคมเกี่ยวกบัพฤตกิรรมมนุษย์                 

วป 803 ปฏบิตักิารวจิัย                  

วป 503 พ้ืนฐานการวิจัยเชงิคุณภาพ                 

วป 504 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจัยพ้ืนฐาน                 

วป 510 ความรู้ พ้ืนฐานทางสถติใินการวิจัยทางด้านพฤตกิรรมศาสตร ์                 

วป 512 สถติเิพ่ืองานวิจัยเชิงทดลองทางพฤตกิรรมศาสตร ์                 

วป 513 การใช้เทคโนโลยีดจิิทลัในงานวจิัยทางพฤตกิรรมศาสตร ์                 

วป 522 ทฤษฎแีละการวจิัยพัฒนาการทางจิต                 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทกัษะ 

ทางปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

วป 523 การวเิคราะห์พฤตกิรรม และการปรับพฤตกิรรม                 

วป 531 เจตคตแิละการท านายพฤตกิรรม                 

วป 532 จิตวิทยาเชงิบวกและการจัดการความขดัแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิต 

การท างาน 

     

 

   

 

 

 

      

 

 

 

วป 533 ปฏสิมัพันธแ์ละการปรับตวัในการท างานต่างวัฒนธรรม                 

วป 534  จิตวิทยาสขุภาพ                 

วป 551 พฤตกิรรมศาสตร์เชงิมานุษยวิทยา                 

วป 561 โครงสร้าง และกระบวนการทางการเมอืง                 

วป 562 พุทธศาสนากบัคุณภาพชีวิต                 

วป 563 พฤตกิรรมการสื่อสารในสงัคมดจิิทลั                 

วป 564 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์                  

วป 571 ประชากรกบัการพัฒนาสงัคม                 

วป 581 การถ่ายทอดทางสงัคมกบัพัฒนาการของมนุษย์                 

วป 582 พฤตกิรรมศาสตร์กบัความเหลื่อมล า้                 

วป 583 จริยธรรมกบัจริยศึกษา                 

วป 584 การบริหารจัดการโครงการ                 

วป 681 การวิจัยเพ่ือวางนโยบายการพัฒนาเดก็ และเยาวชน                 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทกัษะ 

ทางปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

วป 682 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกบัการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างาน                 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท                 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิขณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา โดย

ให้นิสิตมีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ

ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนการทวนสอบ

ในระดับหลักสูตร ท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

 ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา โดยมีการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท  าอย่างต่อเน่ืองและน าผลวิจัยที่ได้กลับมาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนและหลักสตูรครบวงจร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของหลักสตูร 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสตูรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 จาก

ระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งต้ังและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว อีกทั้งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูที่ ดีแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ หลักสูตร บทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตร และรายวิชา 

ที่รับผิดชอบสอน 

 1.2 มีการจัดอาจารย์พ่ีเล้ียง เพ่ือคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและให้ค าแนะน าต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร

การเรียนการสอนและการวิจัย 

 1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย 

โดยร่วมสอนและท าวิจัยกบัคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ 

 1.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม

ทางวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดั และการประเมินผล 

  (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเน่ือง   

  (2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

  (3) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลโดยมีการปฏิบัติงาน

ร่วมกนักบัคณาจารย์ที่มีส่วนร่วม 

 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่น ๆ 

  (1) ส่งเสริมการท าวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ทั้งในลักษณะที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

หรือการวิจัยประยุกต์ รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

  (2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการท าวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย หรือกิจกรรม 

ที่เพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการ 

  (3) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ 

  (4) จัดและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริหารวิชาการต่าง ๆ ของสถาบันและ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  (5) จัดให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการท าวิจัยของสถาบัน 

  (6) มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

  (7) มีการพัฒนาวารสารของสถาบันให้ได้มาตรฐานสากล 



39 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

      การบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมีการด าเนินการผ่านคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรซ่ึง ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภายใต้การก ากับ

ดูแลและให้ค าปรึกษาจากคณะกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยหลักสตูรมีระบบและ

กลไกบริหารดังน้ี 

  1.1 จัดท าแผนเป้าหมายการผลิตบัณฑติ พัฒนาและบริหารจัดการระบบการรับนิสติ 

  1.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด และการปรับปรุง

หลักสตูร 

  1.3 เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

เตรียมความพร้อมด้านคณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

  1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 1-2 เดือน เพ่ือติดตาม และประเมินผล 

การด าเนินงานของหลักสตูร 

  1.5 จัดท ารายละเอียดของรายวิชา จัดท าแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผลตาม

แบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

  1.6 ด าเนินการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

  1.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด  

ภาคการศึกษา 

  1.8 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด

ปีการศึกษา 

  1.9 ติดตามประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนจากบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา และความพึงพอใจจากนายจ้างผู้ใช้บัณฑิต จากนิสิตปัจจุบัน และจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ให้มีคุณภาพ

สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 

  1.10 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามผลการประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ นิสิต 

บัณฑติผู้ส าเรจ็การศึกษา และผู้ใช้บัณฑติ รวมทั้งมีการวิพากษ์หลักสตูรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

2. บณัฑิต 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าในวิชาชีพสาขาวิชาการวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัย  

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมได้อย่างย่ังยืน จึงได้ก าหนดระบบการติดตามคุณภาพ

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษาที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทกัษะทางปัญญา (4) ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการส ารวจความพึงพอใจในประเดน็ทั้ง 5 จากแบบสอบถามบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาในทุกปีการศึกษา นอกจาน้ันหลักสูตรฯ ยังได้ท าการประเมินความพึงพอใจและความคาดหวัง

ของผู้ใช้บัณฑิต และแจ้งผลการส ารวจให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล

ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฯ และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้บัณฑิตตามวัตถุประสงค์ 

ของหลักสตูรฯ ต่อไป 

 

3. นสิิต 

  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ มีระบบการรับนิสติเข้าศึกษาในหลักสตูรฯ เพ่ือคัดเลือกนิสิต 

ที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรฯ จนส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้นิสิตสามารถเรียน 

ในหลักสตูรฯ ได้อย่างมีความสขุ สามารถส าเรจ็การศึกษาในระยะเวลาที่ก  าหนด รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของนิสิตในระหว่างที่ก  าลังศึกษาด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริม 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต และส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย

หลักสตูรฯ มีระบบ กลไก และการประเมินผลการด าเนินการดังต่อไปนี้  

 

ดา้นการรบันสิิต 

 1. ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดการรับสมัครนิสิต 

ที่ก  าหนดไว้ใน มคอ.2 ของหลักสตูรฯ 

 2. หลักสูตรท าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น Poster แผ่นพับ Social Media ต่าง ๆ เช่น 

Facebook และ Line รวมทั้งการฝากประชาสมัพันธผ่์านศิษย์เก่าที่ส าเรจ็การศึกษาไปแล้ว 

 3. บัณฑติวิทยาลัยประกาศเร่ืองการรับนิสติระดับบัณฑติศึกษาของหลักสตูร 

 4. ก าหนดให้มีการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร 

ซ่ึงอาจจะเป็นการสอบข้อเขียนเพ่ือวัดความรู้ หรืออาจจะเป็นการสอบสัมภาษณ์วิชาการ รวมทั้งสอบความรู้

ภาษาองักฤษตามที่ก าหนดและจัดโดยบัณฑติวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย 

 5. บัณฑติวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิ์สอบสมัภาษณ์ 

 6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการจากหลักสูตรเพ่ือด าเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัคร 

และแจ้งผลการพิจารณาให้ที่ประชุมหลักสูตรรับทราบ และส่งผลไปที่บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใน

ภาพรวมและประกาศผลการรับนิสติอย่างเป็นทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 7. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ถ้าจ านวนนิสิตที่ได้รับ

คัดเลือกเข้าศึกษาน้อยกว่าจ านวนตามแผนการรับนิสิต จะท าการเปิดรับในรอบ 2 ต่อไป และหากจ านวน

นิสติที่ได้รับคัดเลือกจากการเปิดรับทุกรอบน้อยกว่าจ านวนข้ันต ่าในการรับนิสติที่ระบุไว้ในประกาศการรับ

นิสติ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรอาจจะพิจารณาและของดรับนิสติใหม่ในปีการศึกษานั้น 

 8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการ 
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ดา้นการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีระบบและกลไกเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษาโดย

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธด์ าเนินการดังน้ี 

 1. ก าหนดให้นิสติที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ เพ่ือรับทราบข้อบังคับ ข้อก าหนด และการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

และต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่จัดโดยหลักสูตรเพ่ือแนะน าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย์

ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่น นิสติรุ่นพ่ี และรับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการศึกษาการเรียนและการ

ท าปริญญานิพนธ ์

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาพ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสตูรฯ ของนิสิต

ใหม่ในภาพรวม และอาจจะจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ประกอบไปด้วยการให้ความรู้

พ้ืนฐานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ การวิจัย และสถิติ ที่เหมาะสมกบันิสติใหม่รุ่นน้ัน  

  

การควบคุมดูแลการใหค้ าปรึกษาปริญญานพินธ ์

 1. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่นเพ่ือดูแลและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัแนวทางการท าปริญญานิพนธ์

ในภาพรวม รวมทั้งก ากับและติดตามการเรียนและความก้าวหน้าในการพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์และ

การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

 2. นิสิตปรึกษาอาจารย์ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญตรงกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ต้ังใจจะท า และ

เม่ือได้ทิศทางและแนวทางการท าปริญญานิพนธ์ที่ ชัดเจนแล้ว นิสิตสามารถแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธท์ี่ตนเองเลือกโดยผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ส าหรับนิสิตคนใด

ที่มีปัญหาหรือไม่สามารถหาอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้ สามารถย่ืนเร่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมตรงกบัหัวข้อปริญญานิพนธข์องนิสติ 

 3. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนวทางการวิจัยและก าหนด

หัวข้อปริญญานิพนธ์ร่วมกันกับนิสิต และเมื่อหัวข้อมีความชัดเจนแล้ว นิสิตสามารถเสนอหัวข้อปริญญา

นิพนธเ์พ่ือผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือน าไปพัฒนาต่อเป็นเค้าโครงปริญญา

นิพนธ ์

 4. เมื่อนิสิตผ่านการอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์แล้ว นิสิตทุกคนจะต้องท าแผนการท าปริญญานิพนธ์

ผ่านความเหน็ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือใช้

ในการติดตามความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธข์องนิสติ 

 5. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที่ดูแลและติดตามให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตาม

แผนที่เสนอ ท าการสอบเค้าโครงและสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และ

ดูแลให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการน าเสนอ

ทั้งในและต่างประเทศ และการตีพิมพ์ผลงานที่เป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ ์
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การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 

 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลและให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตเพ่ือให้

นิสิตมีความพร้อมในการเรียน เรียนอย่างมีความสุข ซ่ึงมีผลต่ออัตราคงอยู่ตลอดจนการส าเรจ็การศึกษา 

โดยมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่น และแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่ตรงกับ 

ความต้องการและหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่นิสิตจะท า เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่นิสิตเกี่ยวกับ

การเรียน การท าปริญญานิพนธ์ และการใช้ชีวิตระหว่างการเรียนในหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรจะติดตามการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่นและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อย่าง

สม ่าเสมอ  

 

ความพงึพอใจและการจดัการขอ้รอ้งเรียนของนกัศึกษา 

 นิสิตสามารถย่ืนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานหลักสูตรหรือเลขานุการ

หลักสูตรได้โดยตรงทั้งทางวาจาหรือส่งเป็นเอกสาร เพ่ือที่จะน าเข้าสู่การประชุมพิจารณาในการหาหนทาง

แก้ไขอย่างเหมาะสม 

 

4. อาจารย ์

การรบัและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 ระบบการรับอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ส าหรับการแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสตูรด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรน าเสนอช่ืออาจารย์ที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ท าหน้าที่ก  ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการโดยเสนอรายช่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาแต่งตั้ง มีวาระคราวละ 1 ปี 

 1. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกที่มีการบริหารจัดการโดยการวางแผนด้านอัตราก าลังอาจารย์ 

ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งน้ีหลักสูตรฯ มีแนวทางในการบริหาร

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประกอบด้วย การสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่ สกอ. ก าหนด การธ ารงรักษา การหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ 

 2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างชัดเจน 

 3. มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกบัคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

 4. หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามระบบที่วางแนวทางไว้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพ่ือทบทวนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริหารหลักสูตร ได้แก่ การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา 

ประสานงานและบริหารการจัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วนตามหลักสูตร การพิจารณาการสอบและผล

การศึกษาเพ่ือน าเสนอบัณฑติวิทยาลัย จัดระบบและกลไกการท าปริญญานิพนธข์องนิสติให้ด าเนินการตาม

กรอบเวลาที่ก  าหนด จัดให้มีการประกันคุณภาพ เช่น การจัดท า มคอ. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
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และท าการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ทันสมัยทุก 5 ปี เพ่ือท าหน้าที่เหล่าน้ีให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

จึงมีการมอบหมายงานให้กรรมการแต่ละทา่นตามคุณสมบัติและความสามารถ 

 

การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพย่างต่อเน่ือง  

ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ โดยสถาบันและมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ

เป็นทุนพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนสนับสนุนในการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสติ 

 2. ก ากับและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานวิชาการอย่าง

ต่อเน่ือง 

 3. หลักสูตรจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการสอน การสร้าง

ผลงานวิชาการ 

 4. ประเมินการด าเนินการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ และประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์

ประจ าหลักสตูรเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

 หลักสตูรฯ มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสตูรและสาระวิชาในหลักสตูร ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มีความ

สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบการเปิด – ปิด หลักสูตรฯ 

ตามแนวปฏบัิติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. กรณีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะวิเคราะห์หลักสูตร

เดิมเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง โดยการน าข้อมูลจากที่ท  าการส ารวจความคิดเหน็ของศิษย์เก่า บัณฑิตจบ

ใหม่ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน รวมทั้งการจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะทั้งทางด้านเน้ือหาและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

พัฒนาศักยภาพของนิสิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงเน้ือหาสาระรายวิชาในหลักสูตรและก าหนด

แผนการเรียนการสอน 

 3. มีการก าหนดรายวิชาในหลักสูตรฯ ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัยและพิจารณาก าหนด

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้และจัดแผนการเรียน

การสอน 

 4. เสนอ มคอ.2 ฉบับปรับปรุงตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส่งให้ สกอ. รับทราบหลักสตูร 

 5. จัดการให้มีการเรียนการสอนตาม มคอ. ฉบับปรับปรุงที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. แล้ว และ

ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ของรายวิชา (มคอ.5) ส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดระยะเวลา 
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 6. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7) และวิเคราะห์ผลการด าเนินการและน าผล

การประเมินใน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 7. ประเมินความคิดเหน็ของนิสิตปีสุดท้ายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ

น าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

 

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ด าเนินการวางระบบและด าเนินการก าหนดผู้สอนดังน้ี 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือบริหารจัดการรายวิชาและก าหนดผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูรที่ก  าหนดโดย สกอ. 

 2. พิจารณาก าหนดผู้สอนโดยค านึงถึงความเช่ียวชาญในหัวข้อที่สอน รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กบัหัวข้อน้ัน ๆ 

 3. พิจารณาทบทวนการก าหนดผู้สอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสติ 

 

การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการวางระบบและด าเนินการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ

การจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังน้ี 

 1. ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3 ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบของทุกรายวิชาจะต้องส่ง มคอ.3 ที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรก่อน

เปิดภาคเรียนใหม่ 

 2. ก ากบัดูแลให้รายละเอยีดวิชาใน มคอ.3 ครอบคลุมเน้ือหาตามค าอธบิายรายวิชา 

 3. ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดด าในมาตรฐานผล 

การเรียนรู้ (Mapping) ทั้งน้ีก าหนดให้มีการประเมินการสอนเมื่อเสรจ็สิ้นการเรียนการสอน และให้นิสิต

ประเมินการสอนของผู้สอน 

 

การควบคุมหวัขอ้ปริญญานพินธใ์หส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชาและความกา้วหนา้ของศาสตร ์

 หลักสูตรมีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

ดังน้ี 

 1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน  

จึงจะสามารถด าเนินการพัฒนาเป็นเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต่อไป เพ่ือควบคุมและก ากับหัวข้อปริญญา

นิพนธข์องนิสติให้สอดคล้องกบัสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้เป็นตาม

ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยประกอบด้วย 

ประธานกรรมการ 1 คนที่ต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน 

ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วม อาจารย์ประจ า

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และแต่งตั้งให้กรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการ โดยจะพิจารณาจากกรรมการ  
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ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ เสนอต่อคณบดี

บัณฑติวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

 3. คณะกรรมการสอบเค้าโครงพิจารณาปริญญานิพนธจ์ากความสอดคล้องกบัสาขาวิชา ความทนัสมัย

ตามความก้าวหน้าของศาสตร์ ความพร้อมด้านวิชาการและด้านการวิจัยของนิสิต คณะกรรมการ  

จะพิจารณาให้ผ่านหรือไม่ผ่าน ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ จากน้ันให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิต 

ในการปรับแก้ให้เป็นเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่เหมาะสม มีเน้ือหาและวิธีการวิจัยที่ทันสมัยสอดคล้องกับ

สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้ังไว้ 

 4. นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา พร้อมทั้งเสนอเค้าโครง 

ที่แก้ไขเพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธแ์ละเสนอต่อบัณฑติวิทยาลัย 

 5. นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าปริญญานพินธ ์และการตีพมิพผ์ลงานในระดบับณัฑิตศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการช่วยเหลือ ก ากับ และติดตามการท าปริญญานิพนธ์ การเขียน

รายงานความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ โดยที่ประชุมได้มีการประชุมวางแผนและก าหนดเป็น

ข้อก าหนดดังน้ี 

 1. นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทุก

เดือน 

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความก้าวหน้าและรับรองรายงานความก้าวหน้าการท า

ปริญญานิพนธ์ของนิสิตและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

การศึกษา 

 3. ในกรณีที่นิสิตบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ต้อง

แจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาหาแนวทางติดตาม และสืบค้นสาเหตุและหาทาง

ช่วยเหลือนิสติในกรณีที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ 

 4. หลักสูตรฯ สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้นิสิตเขียนบทความวิจัยในช่วงที่ก  าลัง 

ท าปริญญานิพนธ์ โดยสามารถน าผลการวิจัยบางส่วนไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศหรือ

ต่างประเทศ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.

และจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูรฯ และข้อบังคับของบัณฑติวิทยาลัย 

 5. ส่งเสริมให้นิสิตขอทุนสนับสนุน ทั้งทุนการน าเสนอผลงานและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

จากแหล่งทุนต่าง ๆ 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยหลักสตูรฯ มีระบบการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังน้ี 
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 1. ประชุมวางแผนพิจารณา วิเคราะห์ และประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้าน

กายภาพ อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ (โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินปี

การศึกษาที่ผ่านมา) 

 2. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

 3. ส ารวจความพึงพอใจของนิสติ 

 4. วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสติพร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

 5. ด าเนินการแก้ไขปัญหา ถ้าเป็นปัญหาที่หลักสูตรฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ จะแจ้งปัญหา 

ไปที่คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

จ านวนสิง่สนบัสนุนการเรียนรูที้เ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรฯ มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียนและห้องพักนิสิตที่เพียงพอ 

มีจ านวนห้องเรียน 2 ห้องที่สามารถรองรับนิสิตได้จ านวน 30 คน มีห้องประชุมใหญ่ 1 ห้องที่รองรับ 

การประชุมทางวิชาการและการเรียนของนิสิตได้จ านวน 60 คน และห้องประชุมขนาดกลางอีก 2 ห้อง  

ที่รองรับการประชุมและการเรียนได้จ านวน 20 คน มีห้องพักนิสิตที่สามารถรองรับนิสิตได้ 20 คน 

หลักสูตรฯ มีการจัดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ เช่น ในห้องเรียน 

มีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสอนที่ทนัสมัย มีล าโพงและไมโครโฟน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีคอมพิวเตอร์

และเคร่ืองฉายภาพ (Projecter) เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน มีระบบ Wifi มีฐานข้อมูลวารสารงานวิจัย

และการสืบค้นทางอิเล็คทรอนิกส์ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบอกรับเป็นสมาชิก อาจารย์ที่สอนรายวิชา 

ในหลักสตูรฯ ได้จัดท าสื่อการสอน เช่น PowerPoint ที่ใช้สอน และมีการแนะน าหนังสอื ต ารา หรือเอกสาร

ทางวิชาการผ่านทางระบบ A-tutor หรือระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นช่องทาง 

การเรียนรู้ ให้กบันิสติอกีช่องทางหน่ึง  

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู ้

 1. หลักสูตรฯ ส ารวจความต้องการและความพึงพอใจต่อการจัดแหล่งความรู้และสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ ทุกภาคการศึกษาโดยใช้วิธกีารทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 2. น าผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิตและอาจารย์มาปรับปรุงให้ดี

ย่ิงขึ้นต่อไป 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 

2560 

ปีท่ี 2 

2561 

ปีท่ี 3 

2562 

ปีท่ี 4 

2563 

ปีท่ี 5 

2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน 

การด าเนินงานหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) มีรายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษา 

ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 

การเรียนรู้  ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมิน 

การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

 
_ 

 
 

 
 

 
 

 
 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่ 

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 

_ 

 

_ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

 มีการประเมินกลยุทธก์ารสอนโดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติโดยการสอบ การสงัเกต

พฤติกรรม การแลกเปล่ียนอภิปราย การตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียน การปฏิบัติงานกลุ่ม รวมถึง 

การท ารายงานและกิจกรรมต่าง ๆ ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลบ่งบอกความมีประสทิธผิลของการ

สอนของอาจารย์และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธก์ารสอน 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละภาคการศึกษาในทุกด้านโดยนิสิตรวมทั้งการ

ประเมินจากตนเองและเพ่ือนร่วมงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินให้อาจารย์ทราบและมีการน าผล

การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการสอน 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 การประเมินคุณภาพของหลักสตูรในภาพรวมและมาตรฐานผลการเรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี 

  2.1 นิสิตปัจจุบัน และมหาบัณฑติที่จบการศึกษาในหลักสตูร 

  2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

   2.3 นายจ้างและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ีที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 

7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของบัณฑิตและ  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรและทราบปัญหา 

ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุง

กระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรน้ันจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งน้ีเพ่ือให้

หลักสตูรมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

 

 

 

 

 




