มคอ.2
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

หน้า
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
5
6
7
7
8
11
11
11
18
49
50
54
54
54

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

หน้า
59
64
64
64
64
66
66
66
67
67
67
68
70
72
74
75
77
77
77
77
77
78
79
80
83

สารบัญ (ต่อ)
รายการ
ภาคผนวก (ต่อ)
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ช ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

หน้า
94
113
217
234

1

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25520091107589
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Applied Behavioral Science Research
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ชื่อย่อ: ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Applied Behavioral Science Research)
ชื่อย่อ: Ph.D. (Applied Behavioral Science Research)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
4.1 ระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)
4.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
4.2 ระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2)
4.2.1 สาหรับผู้ท่เี ข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาโท (แบบ 2.1) จานวนหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
4.2.2 สาหรับผู้ท่เี ข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาตรี (แบบ 2.2) จานวนหน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 1
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 1
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่าง
ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
1. มีความร่ วมมือกับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการเป็ นกอง
บรรณาธิก ารวารสารและเป็ น Peer Review ที่มี ค วามเชี่ ย วชาญในการประเมิ น บทความวิ ช าการและ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2. ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ ได้ แก่ International Islamic University of Malaysia
(IIUM) มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย โดยมีความ
ร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น และการทาวิจัยข้ าม
วัฒนธรรมของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ป ระยุกต์
พ.ศ. 2555 ซึ่งจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปี การศึกษา 2560
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องขอความ
เห็น ชอบการปรั บ ปรุ งหลั ก สูตร (กระทบโครงสร้ าง) เลขที่หนั งสือ ศธ. 0519.12/6177 ลงวั น ที่ 29
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้ งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24
เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้ งที่ 3/2560เมื่อวันที่
1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี การศึกษา 2562
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถประกอบอาชี พทางวิชาการ
ได้ หลากหลาย ดังนี้
1. อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการอธิบายและพั ฒ นาพฤติกรรมของบุ คคลและสังคม
เช่นจิตวิทยา สังคมวิทยา การศึกษา การพัฒนามนุษย์และสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้ น
2. นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน
3. นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
4. นักประเมินโครงการหรือนักบริหารโครงการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
5. นักพัฒนาบุคคลและสังคมในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1.

รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรกาแหง

2.

ผศ.ดร.คานู ปรียา โมฮาน

3.

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

4.

อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

5.

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปี ที่จบ
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม. (สุขศึกษา)
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
B.A. (Psychology Honours)
M.B.A. (Business Administration)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ร.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์)
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)
อ.บ. (อักษรศาสตร์)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2531
2536
2545
2532

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Government College for Girls,
Chandigarh, India
2534 PunjabUniversity,Chandigarh, India
2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2543 จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535 จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2544 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากผลการประเมินผลการพั ฒนาประเทศไทยตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบั บที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) พบว่ า แม้ สังคมไทยจะมีความอยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกันมากขึ้น แต่ยังมี
ปั จจัยเสี่ยงและข้ อจากัด เนื่องจากปั ญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ทั้งด้ าน
สุขภาพ การเรียนรู้ เผชิญกับความเหลื่อมลา้ ของการกระจายรายได้ และระหว่างกลุ่มคน (รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) ในระยะต่อจากนี้ คาดว่าประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
อาทิ กระแสการเปิ ดเศรษฐกิจเสรี ความท้ าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง ดังนั้ นในการกาหนดทิศทางของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสงัคมแห่ งชาติฉบั บที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) รัฐจึงยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนการพั ฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญ
คือ คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
การพั ฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (สานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558)
วาระการพัฒนาของโลกในอนาคต ทาให้ ประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่า
ช่ วงที่ผ่านมา เช่ น การเปลี่ ยนแปลงของบริ บ ทเศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital
Revolution) การพั ฒนาเปลี่ยนผ่ านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น การพั ฒนา
การศึกษาจึงยังคงต้ องมุ่งพั ฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
ดังนั้นภาครั ฐมีนโยบายพั ฒนาประเทศสู่ไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่ อปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้
ปานกลาง” เป็ นประเทศ “รายได้ สูง” ปรั บเปลี่ ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่ อนด้ วย “ประสิทธิภาพ” เป็ น
เศรษฐกิจที่ขับ เคลื่ อนด้ วย “นวัตกรรม” โดยมีกลไกสาคัญ หนึ่ งคือ กลไกขับ เคลื่ อนผ่ านการสร้ างและ
ยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)
ดังนั้นการพั ฒนาการศึกษาจึงต้ องให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบายด้ านการ
พั ฒ นา โดยในช่ วงปี 2560–2564 แผนพั ฒ นาการศึ กษาแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 จึงมุ่งเน้ นการพั ฒนาให้
ผู้ เรี ยนได้ รับโอกาสทางการศึ กษาและการเรี ยนรู้ตลอดชี วิตที่มีคุณ ภาพอย่ างทั่วถึงเท่าเทียม ด้ วยระบบ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2559) นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้ มีการจัดทากรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่ง ชาติระยะ 15 ปี พ.ศ.2560-2574
โดยก าหนดแนวทางการวางแผนการศึ ก ษาและการผลิตและพั ฒ นากาลั งคนของอาเซียน เพื่ อกาหนด
แนวทางให้ การพั ฒนาคนจะเป็ นจุ ดเริ่ มต้ น ของการพั ฒ นาในทุ กมิติ โดยมียุทธศาสตร์ 1 ใน 9 มีความ
เกี่ยวข้ องกับบทบาทของสถาบั นอุดมศึ กษา คือ ยุทธศาสตร์ การผลิ ตและพั ฒ นากาลังคนเพื่ อสนองตอบ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แต่จากการวิเคราะห์สถานการณ์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ
ประเทศ กลับพบว่าประเทศไทยยังประสบปั ญหาด้ านผลผลิตของงานวิจัย ขาดแคลนทรัพยากรเพื่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจัย บุคลากรด้ านการวิจัย มีจานวนไม่เพียงพอ และการวิจัยไม่สอดคล้ องกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ งานวิ จัยซึ่ งถือเป็ นปั จจั ยหนึ่ งที่สาคัญ ในการชี้ วัดคุ ณ ภาพของ
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สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาละการยกระดับประเทศ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษายังมีจุดอ่อนของการ
พัฒนางานวิจัยที่ต้องเร่ งแก้ ปัญหาอย่างเร่งด่วน การแก้ ปัญหาด้ านการวิจัยของไทยในระยะยาวนั้น จะต้ อง
ปลูกฝังศักยภาพด้ านการวิจัยแก่นิสิตนักศึกษา มุ่งเน้ นให้ นักศึกษาได้ เห็นถึงความสาคัญของงานวิจัย โดย
การให้ นิสิตนักศึกษาได้ มีส่วนร่ วมในการวิจัย เพื่อให้ นิสิตนักศึกษาได้ เห็นถึงความสาคัญของการทาวิจัย
มีการบูรณาการการสอนพร้ อมงานวิจัย งานวิจัยเป็ นตัวสร้ างองค์ความรู้ใหม่ให้ นิสิตนักศึกษา (ชาญณรงค์
พรรุ่งโรจน์ , 2559; ประมวล ตั้งบริ บู รณ์ รัตน์ , 2559) ดังนั้น การพั ฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์จึงจาเป็ นต้ องพัฒนาให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และตอบสนองความต้ องการของ
ประเทศด้ วยการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ด้ วยการผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการสร้ างสรรค์
นวัตกรรมและงานวิจัยที่สอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพของประเทศชาติสบื ไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากผลกระทบของการพัฒนาตามแผนพั ฒนาฉบับที่ 11 ยังพบด้ วยว่า ลักษณะทางสังคมของ
ไทยเป็ นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น และยังต้ องเผชิญกับความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น คนไทย
มีปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และมีการดาเนินชีวิตที่ยึดติดค่านิยมทางวัตถุ (คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ , 2559) ทิศ ทางของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบั บที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) จึงได้ น้อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง และการพั ฒนา
สังคมให้ มีความมั่นคง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558) นอกจากนี้ หลักการสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี พ.ศ.25602574 ได้ กาหนดแนวทางการวางแผนการศึกษาและการผลิตและพัฒนากาลังคนของอาเซียนในทุกมิติ ทั้ง
ทางสังคมและวัฒนธรรมร่ วมด้ วย (สมศั กดิ์ ดลประสิทธิ์, 2558) ดังนั้นการพั ฒนาหลักสูตรจะคานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงกระแสหลักที่ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนใน
สังคมอย่างมาก ทาให้ ความรู้ท่ีมีอยู่ เดิมนั้นไม่ สอดรั บกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว ดังนั้ น
การวิจัยเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เป็ นประโยชน์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและรัดับโลก จะเป็ นเครื่ องมือที่สามารถชี้นาในการป้ องกัน เตรียมพร้ อมและ
แก้ ปัญหาของบุคคลและสังคมได้ รวมทั้งช่วยเสริ มสร้ างพั ฒนาบุคคลและสังคมให้ เป็ นไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์ได้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่ในขณะนี้ จึงจาเป็ นต้ องพั ฒนาหลักสูตรให้ ตอบสนอง
ความต้ องการของประเทศที่ต้องการพึ่ งนักวิจัยและงานวิจัยที่ได้ คุณภาพ โดยการผลิตนักวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ท่มี ีความสามารถในการทาวิจัยในลักษณะบูรณาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพ
สูงในการสร้ างสรรค์ น วั ตกรรมและงานวิ จัยที่มีคุณ ภาพ และสามารถประยุ ก ต์ อ งค์ ความรู้ มาใช้ ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและสังคมได้
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12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการวิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
พั น ธกิจของมหาวิ ทยาลั ยที่มุ่งสร้ างสรรค์ งานวิ จัยและนวั ตกรรมที่มีคุณ ภาพ มี ป ระโยชน์ อย่ างยั่งยืน ต่ อ
สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมุ่ งผลิ ตบั ณ ฑิตที่มีคุณ ภาพและคุ ณ ธรรมให้ แก่สังคม โดยผ่ าน
กระบวนการเรี ยนรู้ แ ละสังคมแห่ งการเรี ย นรู้ ด้ วยเหตุ น้ ี การพั ฒ นาหลั ก สูต รจึ งต้ อ งมุ่ งผลิ ต นั ก วิ จั ย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ท่มี ีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการถ่ายทอด และผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพเพื่อใช้ ในยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและสังคม
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาทีค่ ณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปิ ดสอนให้
13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
หลั ก สูต รนี้ เป็ นหลั ก สูต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ดั งนั้ น บางรายวิ ช าสามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการของหลั กสูตรอื่น ที่ต้อ งการให้ บั ณ ฑิ ตมี ความรู้ ความสามารถทางด้ านการวิ จั ยที่มีคุณ ภาพ การ
ดาเนินการเรียนร่วมของหลักสูตรนี้จะเป็ นการทางานและการประสานงานร่วมกันกับสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์กับหลักสูตรที่ต้องการเรียนร่ วม โดยเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ ท่มี ีความเกี่ยวข้ อง
อย่างใกล้ ชิด เนื่องจากเป็ นหลักสูตรบูรณาการที่เกิดขึ้นร่ วมกันระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และบั ณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ หลั กสูตรนี้ ยังเกี่ยวข้ อ งโดยตรงกับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ เนื่องจากเป็ นหลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกัน แตกต่างกันที่ระดับของปริญญา ดังนั้น นิสติ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2) ที่ไม่สามารถศึกษาต่อจนสาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตตามข้ อกาหนด
ของหลั กสูตร หรื อ ประสงค์ ต้อ งการที่จะสาเร็จการศึ กษาเพี ยงแค่ ระดับ มหาบั ณ ฑิต สามารถแจ้ งความ
ประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อขอสาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ได้ เนื่องจากรายวิชาบังคับส่วนหนึ่งของหลักสูตรแบบ 2.2 นี้ เป็ นวิชา
บังคับในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรของทั้งสองหลักสูตรที่จะพิจารณาหรือกาหนดเงื่อนไขใดเพิ่มเติม และให้ มติของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของทั้งสองหลักสูตรถือเป็ นข้ อสิ้นสุด
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
บั ณ ฑิตเป็ นนั ก วิจัยและนั ก พั ฒ นาระดับ ผู้ น าเพื่ อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ สู่การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
บุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
พฤติกรรมศาสตร์ เป็ นศาสตร์ หนึ่งที่มีความจาเป็ นต่อการพั ฒนาสังคมและประเทศชาติ โดย
ยึดมั่นในหลักการที่ว่า องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์สามารถอธิบายพฤติกรรมมนุษย์และปรากฏการณ์
ในสังคมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพด้ วยการบู ร ณาการศาสตร์ ห ลายด้ า น เพื่ อช่ วยให้ บุ ค คลมี ก ารพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน และส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับสังคม และนาไปสู่การพัฒนา
ในระดับ ประเทศได้ อ ย่างยั่งยืน ซึ่ งสอดรั บ กับ วิสัยทัศ น์ ของการพั ฒ นาการศึ กษาระดับ อุดมศึ กษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตให้ ได้
คุณภาพ มีศักยภาพทางการสร้ างสรรค์นวัตกรรมในสังคมดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ อีกทั้งภายใต้ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ยั งมุ่ งเน้ น ให้ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามุ่ งผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่มี คุ ณ ภาพเพื่ อ รองรั บ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวสาหรั บงานที่เกิดขึ้นตลอด
ชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ นาไปสู่การพั ฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ได้ ทั้งนี้การพั ฒนา
ดังกล่าวได้ ดาเนินการผ่านทางกลยุทธ์หลักคือการวิจัย ซึ่งจะสามารถสอดรั บกับประเด็นที่ท้าทายของสภา
วิจัยแห่งชาติ (วช) ที่วิเคราะห์ว่า ประเทศไทยยังขาดบุคลากรทางการวิจัยที่มีคุณภาพและยังขาดบุคลากร
ที่สามารถดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย
และมาตรฐานการวิจัยจึงเป็ นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้น สานักงานกองทุนสนับสนุ น
การวิจัย (สกว.) ยังมียุทธศาสตร์ ทางการวิจัยที่ส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่ง
ถึง ธารงคุณค่าทางจริยธรรมในสังคม การพั ฒนากระบวนการผลิต และกระบวนการบริ โภคที่มุ่งสู่ความ
ยั่งยืน เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถิ่น และทุ นทางสังคม พั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมบนฐาน
การศึกษา และการเรียนรู้ และส่งเสริมการเข้ าถึงฐานทรัพยากรและสวัสดิการอย่างเป็ นธรรมและยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) ของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ที่ต้องการให้ หน่ วยงานมีการกาหนดเป้ าหมายหลั กทางวิจัยซึ่ งครอบคลุมการวิจัยและพั ฒนา
ด้ านวิถีชีวิตโดยใช้ ศาสตร์ทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ หรือการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน
และมีการกาหนดเป้ าหมายหลักทางการจัดการศึกษาเพื่ อการพั ฒนาและเสริมสร้ างปั ญญาของนิสิตและ
บุคลากรให้ เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ซ่ึงเอื้อต่อการพัฒนาสังคมต่อไป
อนึ่งศาสตร์ท่ศี ึกษาพฤติกรรมศาสตร์ ของบุคคลและสังคม เช่น จิตวิทยา และสังคมวิทยา มัก
เป็ นศาสตร์ ท่มี ีจุดกาเนิดมาจากสังคมตะวันตกที่ไม่อาจนามาใช้ ในบริบทที่ต่างออกไป เช่ น ในสังคมไทย
จะต้ อ งมี ก ารปรั บ ให้ เหมาะสมกับ บุ คคลและสังคมที่มีวั ฒ นธรรมและสิ่งแวดล้ อ มต่ างกัน จึ งต้ องมีการ
ประยุกต์ท้งั ด้ านแนวคิด/ทฤษฎีและวิธีการวิจัยให้ เหมาะกับบริบท นอกจากนี้ การใช้ ศาสตร์เพียงศาสตร์
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เดียวก็ไม่สามารถทาความเข้ าใจปัญหาของบุคคลและสังคมได้ อย่างลึกซึ้ง และครอบคลุม จึงต้ องใช้ ความรู้
จากหลายศาสตร์บูรณาการร่ วมกันในการอธิบายและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและสังคม ผ่านวิธีการ
วิจัยที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ใช้ ร่วมกันตามความเหมาะสมกับลักษณะปั ญหา บริบท
และกลุ่มเป้ าหมายของการวิจัย โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ สามารถตอบปัญหาการวิจัยหรือแก้ ไขปัญหาบุคคล
และสังคมได้ อย่างลึกซึ้งและครอบคลุม จึงเป็ นที่มาของหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ ที่มี
ลั ก ษณะสหวิ ท ยาการเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ท่ีเหมาะสมกับ บริ บ ทสังคมไทยและสั งคมตะวั น ออกจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ องค์ความรู้ท่ไี ด้ สามารถนาไปใช้ จริง
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
1.3.1 มีความรู้ความสามารถในระดับผู้นาในวิชาชีพสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์
1.3.2 มีความสามารถทาวิจัย และปฏิบัติงานที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ และสามารถ
ใช้ ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมได้ อย่างยั่งยืน
1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย
1.3.4 มีความสามารถสร้ างและพั ฒนาองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ท้งั ความรู้ในเชิงวิชาการ และความรู้เชิงนโยบาย/ปฏิบัติ โดยใช้ กระบวนการวิจัย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สูต รปรั ชญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการวิ จั ยพฤติก รรมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ มี แ ผนพั ฒ นา
ปรับปรุงหลักสูตรตามรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาด
ว่าจะดาเนินการทุก ๆ 5 ปี ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1. การพัฒนาการเรียนการ
สอน
1.1 พัฒนาการเรียนการสอน
ให้ บัณฑิตมีอตั ลักษณ์ด้านการ
วิจัย และเป็ นที่ต้องการของ
แหล่งจ้ างงานระดับแนวหน้ าของ
ประเทศ

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็ นต่อ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมี
หลักสูตรที่จะนามาใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพนิสติ เช่น สร้ างวัฒนธรรม
องค์กรสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้
(Knowledge-Based Society) หรือ
จัดให้ มีการแลกเปลี่ยนทักษะโครงการ
ฝึ กอบรม โครงการศึกษาดูงานแก่
คณาจารย์เพื่อปรับระบบการเรียนการ
สอนที่เน้ นนิสติ เป็ นศูนย์กลางและมี

1. แผนการสอนในรูปของ
มคอ. 3 และ 4 ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ร้ อยละของจานวนรายวิชา
เฉพาะทั้งหมดที่เปิ ดสอนใน
หลักสูตรที่มีการเชิญวิทยากร
จากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ
มาบรรยายอย่างน้ อยวิชาละ
1 ครั้ง
3. ร้ อยละของรายวิชาที่มีระบบ
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผล
ที่ความสามารถของบัณฑิตในการ
ประยุกต์และบูรณาการความรู้โดยรวม
มาใช้ ในการปฏิบัติงานโดยจัดให้ มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรไปสู่การเรียนรู้จาก
กรณีปัญหา (Problem-Based
Learning) จัดให้ มีระบบแนะนา
(Tutorial) ในทุกรายวิชาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระตุ้น
ให้ อาจารย์และนิสติ ได้ มีกจิ กรรม
ร่วมกัน และคณาจารย์มีการ
ประเมินผลการสอนที่เอื้อต่อระบบ
PDCA
1.2 การพัฒนาการเรียน
1. จัดให้ มีการเรียนการสอนทางไกล
การสอนให้ ทนั สมัย
ในบางเรื่อง หัวข้ อที่มีความพร้ อม
2. พัฒนาตาราเรียนสาหรับนักศึกษา
เน้ นวิจัย
1.3 พัฒนาบุคลากรด้ านการ 1. สนับสนุนแหล่งทุนในการตีพิมพ์
ทาวิจัยและการเรียนการสอน
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ
2. สนับสนุนให้ คณาจารย์และนิสติ เข้ า
ร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. สนับสนุนให้ นิสิตร่วมทาวิจัยกับ
คณาจารย์ในสถาบัน
2. การพัฒนาหลักสูตร
1. สร้ างเครือข่ายความร่วมมือกับ
2.1 พัฒนาให้ หลักสูตรมี
ประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ มากขึ้น
ความเป็ นนานาชาติ
โดยการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และการ
สัมมนากับเครือข่ายความร่วมมือที่มี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
แนะนา (Tutorial)

จานวนตาราและจานวนรายวิชา
หัวข้ อที่มีการพัฒนา

1. ร้ อยละของอาจารย์ประจา
ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
2. ร้ อยละของอาจารย์ประจา
และนิสติ ที่เข้ าร่วมประชุม
วิชาการหรือนาเสนอผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัยในประเทศ
และต่างประเทศ
3. ร้ อยละของนิสติ ที่ร่วมทา
วิจัยกับคณาจารย์ในสถาบัน
1. จานวนผู้สมัครที่เป็ น
นักศึกษาต่างประเทศ
2. มีข้อตกลงความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและ
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์
อยู่อย่างสม่าเสมอ
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สู่ต่างประเทศให้ มากขึ้น

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ภายนอกประเทศ
3. มีจานวนอาจารย์
ต่างประเทศ
4. มีจานวนเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยัง
ต่างประเทศ
2.2 ตรวจสอบหลักสูตรเพื่อ 1. มีการดาเนินการประกันคุณภาพ
1. รายงานผลการประกัน
การพัฒนาให้ มีคุณภาพและได้ การศึกษาทุกปี
คุณภาพการศึกษา
มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. 2. ทาการวิจัยประเมินผลหลักสูตรทุก 2. รายงานการวิจัยประเมินผล
5 ปี
หลักสูตร
2.3 พัฒนาหลักสูตรให้
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยทุก 5 1. รายงานผลการรับรอง
ทันสมัยโดยอาจารย์และนิสิต
ปี โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทาง หลักสูตรของ สกอ.
สามารถก้ าวทัน หรือเป็ นผู้นาใน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่จะ 2. ร้ อยละของอาจารย์ท่มี ี
การสร้ างองค์ความรู้ใหม่ๆ
ส่งผลต่อหลักสูตร
ประสบการณ์การทางวิชาการ
ทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์
2. ส่งเสริมให้ อาจารย์ใฝ่ หาความรู้ใหม่ ทั้งระดับประเทศและระดับ
ๆในสาขาที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยการหา
นานา ชาติ
ประสบการณ์ท้งั ในประเทศและ
ต่างประเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
การจั ดการศึ กษาภาคฤดู ร้อน อาจจัดตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับดุ ลยพิ นิ จของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
อาจจั ดภาคฤดู ร้ อ นเป็ นพิ เศษได้ โดยเป็ นไปตามข้ อบั งคับ มหาวิท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิต เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)
หลั ก สู ต รฯ นี้ เป็ นแบบการศึ ก ษาที่ เน้ น การท าวิ จั ย โดยไม่ มี ก ารศึ ก ษารายวิ ช า แต่ มี ก ารจั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต หรือให้ นิสิตรายงานความก้ าวหน้ าจะมีการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง
เดือนธันวาคม และภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนภาคฤดูร้อน เริ่ม
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ส่วนวันเวลาในการติดต่อกับอาจารย์ ท่ปี รึกษาให้ นิสติ ดาเนินการนัด
หมายกับอาจารย์ท่ปี รึกษาด้ วยตนเอง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.1)
หลักสูตรนี้เรียนในวัน – เวลาราชการปกติ
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
หลักสูตรนี้เรียนในวัน – เวลาราชการปกติ
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
การจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมและ
สามารถจั ดการเรี ยนการสอนรายวิชาแบบโมดู ล (Module) ที่ก าหนดให้ นิ สิตเรี ยนรายวิ ชาต่ อ เนื่ องและ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560
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ติดต่อกันจนบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น แทนการจัดการเรี ยนการสอนที่แต่ละรายวิชาจัดการเรี ยน
การสอนเพียงแค่สปั ดาห์ละครั้งและใช้ เวลาทั้งภาคการศึกษาจึงจะครบและบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)
ผู้สมัครเข้ าศึกษาต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบ
ภาษาอัง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก ารเรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สูต รระดั บ
บัณ ฑิตศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาก าหนด และมีคุณ สมบั ติท่ัวไปเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือตามมติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1) เป็ นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
2) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่มีการทาปริญญานิพนธ์
3) มีความรู้ความสามารถในสาขาพฤติกรรมศาสตร์เป็ นอย่างดี ทั้งด้ านวิธีการวิจัยและเนื้อหา
ทางพฤติกรรมศาสตร์
4) มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารทั้งการเขียน อ่าน และพูด เป็ นอย่างดีท้งั ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
5) ผ่านการสอบภาษาอังกฤษทั่วไปตามระเบียบข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
6) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยหลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อย่างน้ อย 1 เรื่อง โดย
อาจจะเป็ นหัวหน้ าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยก็ได้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.1)
ผู้สมัครเข้ าศึกษาต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากในทุกสาขาวิชาและ
มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ซึ่งเป็ นแบบการศึกษาที่เน้ นการ
ทาวิจัย มีการศึกษารายวิชา และทาปริญญานิพนธ์ โดยมีจานวนหน่วยกิตของการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่
น้ อยกว่า 57 หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
ผู้สมัครเข้ าศึกษาต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากในทุกสาขาวิชาและ
มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ซึ่งเป็ นแบบการศึกษาที่เน้ นการ
ทาวิจัย มีการศึกษารายวิชา และทาปริญญานิพนธ์ โดยมีจานวนหน่วยกิตของการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่
น้ อยกว่า 84 หน่วยกิต
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)
ปัญหาของนิสติ แรกเข้ าสาหรับหลักสูตรนี้ รวบรวมได้ ดังนี้
1) นิสิตส่วนใหญ่มีความรู้พ้ ืนฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย และเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์
ไม่เท่ากัน เนื่องจากหลักสูตรฯ กาหนดคุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้สมัครระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา
2) นิสติ ส่วนหนึ่งมีทกั ษะการสื่อสารโดยใช้ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแตกต่างกัน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.1)
นิสิตบางส่วนมีพ้ ื นฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัยและเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ไม่เท่ากัน
รวมทั้งมีปัญหาในการสื่อสารโดยใช้ ภาษาอังกฤษ เนื่องจากรับสมัครนิสติ ที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
นิสิตบางส่วนมีพ้ ื นฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัยและเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ไม่เท่ากัน
รวมทั้งมีปัญหาในการสื่อสารโดยใช้ ภาษาอังกฤษ เนื่องจากรับสมัครนิสติ ที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)
1) จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเพื่อปรับความรู้พ้ ืนฐานด้ านระเบียบวิธีวิจัย และเนื้อหาทาง
พฤติกรรมศาสตร์ และในหัวข้ ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม และตามความสนใจของนิสติ
2) แนะนาให้ นิสิตเข้ าฟั งการบรรยายในหลั กสูตรที่มีวิชาเรี ยน เพื่ อเสริ มความรู้ พ้ ื นฐานด้ าน
ระเบียบวิธวี ิจัย และเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์
3) จั ด กลุ่ ม รายวิ ช าที่จ าเป็ นต้ อ งเรี ย นเพื่ อ ทาปริ ญ ญานิ พ นธ์ในประเด็น ที่สถาบั น ฯมี ค วาม
เข้ มแข็ง ได้ แก่ การวิจัยด้ านครอบครัว การวิจัยพฤติกรรมการทางาน การวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ การวิจัย
พฤติกรรมส่งเสริมและแก้ ปัญหาเด็กและเยาวชน การวิจัยพฤติกรรมเศรษฐกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ2.1)
จัดวิชาบูรพวิชาทางระเบียบวิธวี ิจัยและเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ให้ แก่นิสิตแรกเข้ า และจัด
กิจกรรมพิ เศษโดยเชิญ วิทยากรชาวต่ างประเทศมาช่ วยพั ฒ นาการใช้ ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ หรื อ
ประสานกับสถาบันการศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
จัดวิชาบูรพวิชาทางระเบียบวิธวี ิจัยและเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ให้ แก่นิสิตแรกเข้ า และจัด
กิจกรรมพิ เศษโดยเชิญ วิทยากรชาวต่ างประเทศมาช่ วยพั ฒ นาการใช้ ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ หรื อ
ประสานกับสถาบันการศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียน
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ1.1)
ตารางแสดงจานวนนิสติ ที่คาดว่าจะรับแต่ละปี และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
จานวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563
2564
ชั้นปี ที่ 1
15
15
15
15
15
ชั้นปี ที่ 2
15
15
15
15
ชั้นปี ที่ 3
15
15
15
รวม
15
30
45
45
45
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
15
15
15
2.5.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 2.1และแบบ 2.2
จานวนนิสติ ที่คาดว่าจะรับแต่ละปี และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2.5.2.1 (แบบ 2.1) สาหรับผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปี ที่ 1
20
20
20
ชั้นปี ที่ 2
20
20
ชั้นปี ที่ 3
20
20
รวม
20
20
40
20
40
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
20
20
2.5.2.2 (แบบ 2.2) สาหรับผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปี ที่ 1
10
10
ชั้นปี ที่ 2
10
10
ชั้นปี ที่ 3
10
ชั้นปี ที่ 4
10
รวม
10
10
20
20
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
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หลักสูตรปรัชญาดุ ษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) เป็ นแบบการศึกษาที่ไม่ มีการศึ กษารายวิชา
แต่ เน้ น การทาวิจั ย และทาปริ ญ ญานิ พ นธ์ 48 หน่ วยกิต โดยอาจมีการศึ กษารายวิชาเพิ่ ม เติม หรื อท า
กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.1)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
เป็ นแบบการศึ กษาที่เน้ น การทาวิจัย โดยมีการศึกษารายวิชาไม่น้ อยกว่า 2 1 หน่ วยกิต และทาปริญ ญา
นิพนธ์ 36 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
เป็ นแบบการศึ กษาที่มีการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต และทาปริญญานิพนธ์ 48 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)
หมวดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาระเบียบวิธวี ิจัย
- กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิจัย
ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)
ค. หมวดปริญญานิพนธ์
48
48
รวม
หมายเหตุ: นิสติ ที่ศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1.1 จะต้ องเข้ าร่วมกิจกรรมโดยผ่านเงื่อนไข
ตามที่หลักสูตรจัดให้ ได้ แก่ 1) การศึกษาเพิ่มเติม 2) การรายงานความก้ าวหน้ าในการทาปริญญานิพนธ์
3) การเข้ า ร่ วมกิจ กรรมการประชุ ม วิ ชาการ และการน าเสนอผลงานทางวิ ช าการในที่ป ระชุ ม ระหว่ า ง
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ที่ ป ระชุ ม ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ และ 4) การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ มี
รายละเอียดดังนี้
ส่วนประกอบ
1. การศึกษาเพิ่มเติม (ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด้ วยวิธกี ารศึกษาด้ วย
ตนเอง แบบฟังบรรยาย หรือแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ)
ในเรื่องดังนี้
1) ความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรมศาสตร์
2) วิธวี ิทยาสาหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
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ส่วนประกอบ
3) การเขียนเค้ าโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
4) การสร้ างและการใช้ เครื่องมือทางการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
5) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
6) การเขียนรายงานการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
7) เรียนรายวิชาที่จาเป็ นต้ องเรียนเพื่อทาปริญญา
นิพนธ์ในประเด็นที่สถาบันมีความเข้ มแข็งการวิจัยด้ าน
ครอบครัว การวิจัยพฤติกรรมการทางาน การวิจัย
พฤติกรรมสุขภาพ การวิจัยพฤติกรรมส่งเสริมและ
แก้ ปัญหาเด็กและเยาวชน การวิจัยพฤติกรรมเศรษฐกิจ
2. การรายงานความก้ าวหน้ าในการทาปริญญานิพนธ์
อย่างน้ อย 4 ครั้งตลอดหลักสูตร
3. การเข้ าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ และการ
นาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
แบ่งเป็ น
3.1 การเข้ าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการในที่
ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่างน้ อย 1 ครั้ง
3.2 การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่าใน
ที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติท่ี
จัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือที่ประชุมระดับนานาชาติ อย่าง
น้ อย 1 ครั้ง
4. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบ่งเป็ น
4.1 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานปริญญานิพนธ์ โดยผลงานนั้นต้ องเป็ น
บทความวิจัยฉบับจริง (Reprint) อย่างน้ อย 2 บทความ
และต้ องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วารสาร
วิชาการระดับชาติท่ปี รากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 1
หรือกลุ่มที่ 2 หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ตี าม
ประกาศของ สกอ. ทั้งนี้ต้องมีอย่างน้ อย 1 บทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รวม
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หน่วยกิต

48
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.1)
สาหรับผู้เข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาโท ต้ องลงทะเบียนเรียนตามตารางแสดงรายวิชา/ปริญญานิพนธ์
ตามเกณฑ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (สาหรับผู้เข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาโท)
หมวดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
15
- กลุ่มวิชาระเบียบวิธวี ิจัย
6
- กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
6
- กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิจัย
3
ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า)
6
ค. หมวดปริญญานิพนธ์
36
57
รวม
หมายเหตุ:
สาหรับผู้เข้ าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ที่มีพ้ ืนความรู้ในรายวิชาสถิติและพฤติกรรมศาสตร์น้อยหรือไม่
มีเลย จะต้ องลงเรียนรายวิชา วป 510 ความรู้พ้ ืนฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์ วป
521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา และ/หรือ วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งถือ
เป็ นวิชาบูรพวิชา (Prerequisite) ในหมวดนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต นอกเหนือจากรายวิชาบังคับและรายวิชา
เลือก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
สาหรับผู้เข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาตรี ต้ องลงทะเบียนเรียนตามตารางแสดงรายวิชา/ปริญญานิพนธ์
ตามเกณฑ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (สาหรับผู้เข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาตรี)
หมวดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
30
- กลุ่มวิชาระเบียบวิธวี ิจัย
15
- กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
9
- กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิจัย
6
ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า)
6
ค. หมวดปริญญานิพนธ์
48
รวม
84
หมายเหตุ
สาหรับนิ สิตที่จบการศึ กษาระดับปริ ญ ญาตรี ที่ไม่ สามารถศึกษาต่อจนสาเร็จการศึ กษาระดับดุ ษฎี
บัณฑิตตามข้ อกาหนดของหลักสูตร หรือประสงค์ต้องการที่จะสาเร็จการศึกษาเพี ยงแค่ระดับมหาบัณฑิต
สามารถแจ้ งความประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหารหลั กสูตรเพื่อขอสาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ได้ เนื่องจากรายวิชาบังคับส่วนหนึ่งของหลักสูตรแบบ
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2.2 นี้ เป็ นวิชาบั งคับ ในหลั กสูตรมหาบั ณ ฑิต สาขาการวิจั ยพฤติกรรมศาสตร์ ป ระยุ กต์ ทั้ งนี้ ขึ้น อยู่ กับ
ดุลยพิ นิ จของคณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตรของทั้งสองหลั ก สูตรที่จะพิ จารณาหรื อ กาหนดเงื่อนไขใด
เพิ่มเติม และให้ มติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของทั้งสองหลักสูตรถือเป็ นข้ อสิ้นสุด
ความหมายของรหัสวิชา
ความหมายของเลขรหัส (แบบ 1.1)
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
หมายถึง
จานวนชั่วโมงบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
หมายถึง
จานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3
หมายถึง
จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้ วยตนเอง
วิชาบรรยาย
3 หน่วยกิต เท่ากับ 3(2-2-5) , 3(3-0-6)
วิชาปฏิบัติการวิจัย
3 หน่วยกิต เท่ากับ 3(1-4-4)
รายวิชาในหมวดต่าง ๆ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
48 หน่วยกิต
GRD 892 Dissertation
ความหมายของเลขรหัส (แบบ 2.1 และแบบ 2.2)
รหัสตัวอักษร
วป (RB) หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
รหัสตัวเลข
เลขรหัสหลักร้ อย
เลขรหัสหลักสิบ
หลัก
รหัส
ร้อย
5 และ 6
7
8 และ 9

สิบ
0
1

หมายถึง
ระดับปริญญา
หมายถึง
วิชาแขนง
ความหมาย
ระดับปริญญา ได้ แก่
วิชาระดับปริญญาโท
วิชาระดับปริญญาเอก
วิชาสัมมนา หรือหัวข้ อพิเศษ หรือปฏิบัติการ
วิจัยหรือการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือปริญญา
นิพนธ์
แขนงวิชาที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตร ได้ แก่
วิชาที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัย
วิชาที่เกี่ยวกับสถิติ และคอมพิวเตอร์
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หลัก

รหัส
2,3
4,5
6
7
8
9

ความหมาย
วิชาที่เกี่ยวกับจิตวิทยาในหมวดพฤติกรรมศาสตร์
วิชาที่เกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาใน
หมวดวิชาพฤติกรรมศาสตร์
วิชาที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์อ่นื ๆ
วิชาที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
วิชาที่เป็ นสหวิทยาการ
วิชาพิเศษ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.1)
ก. หมวดวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั (6 หน่วยกิต)
วป 701 วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ข้นั สูง
RB 701 Advanced Research Methods in Behavioral Science
วป 711 สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 711 Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral Science
กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
RB 781 Work Socialization
วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
RB 881 Seminar in the Philosophy of Behavioral Science
กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการวิจยั (3 หน่วยกิต)
วป 804 ปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง
RB 804 Advance Research Practicum

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

3(3-0-6)
3(1-4-4)

3(1-4-4)

ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
นิสิตสามารถเลือกเรี ยนวิชาเลือกในกลุ่ มวิชาระเบี ยบวิธีวิจัย และ/หรื อกลุ่ มวิชาพฤติกรรม
ศาสตร์ รวมแล้ วไม่ น้ อ ยกว่ า 6 หน่ วยกิต ซึ่ง นิ สิตจะต้ องเลือกเรียนรายวิชาเลือกระดับ ปริ ญ ญาเอก คือ
รายวิชาที่เลขรหัสหลักร้ อยขึ้นต้ น ด้ วยเลข 7
ค. หมวดปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
ก. หมวดวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั (15 หน่วยกิต)
วป 501 วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 501 Research Methods in Behavioral Science
วป 502 การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 502 Construction and Development of Measuring Instruments in
Behavioral Science
วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science
วป 701 วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ข้นั สูง
RB 701 Advanced Research Methods in Behavioral Science
วป 711 สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 711 Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral
Science
กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ (9 หน่วยกิต)
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
RB 521 Behavioral Science in Psychological Perspectives
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
RB 541 Social Foundations of Human Behavior
วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
RB 881 Seminar in the Philosophy of Behavioral Science
กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการวิจยั (6 หน่วยกิต)
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย
RB 803 Research Practicum
วป 804 ปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง
RB 804 Advance Research Practicum

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

3(1-4-4)
3(1-4-4)

ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
นิสิตสามารถเลือกเรี ยนวิชาเลือกในกลุ่ ม วิชาระเบี ยบวิธีวิจัย และ/หรื อกลุ่ มวิชาพฤติกรรม
ศาสตร์รวมแล้ วไม่น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต ซึ่งนิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกต้ องเลือกเรียน
รายวิ ช าเลื อ กระดั บ ปริ ญ ญาเอก คื อ รายวิ ช าที่เลขรหั สหลั ก ร้ อ ยขึ้ น ต้ น ด้ ว ยเลข 7 ส่ วนนิ สิตที่จ ะสาเร็จ
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การศึกษาในระดับปริญญาโทต้ องเลือกเรียนรายวิชาเลือกระดับปริญญาโท คือ รายวิชาที่เลขรหัสหลักร้ อย
ขึ้นต้ นด้ วยเลข 5 และ เลข 6
ค. หมวดปริญญานิพนธ์
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD 892 Dissertation

48 หน่วยกิต

3.1.3 แผนการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.1)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วป 701 วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคม
เกี่ยวกับการทางาน

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

3(2-2-5) วป 711 สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางพฤติกรรมศาสตร์
3(3-0-6) วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
วิชาเลือก

3(2-2-5)
3(1-4-4)

(เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต)

รวม 6 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

วป 804 ปฏิบัตกิ ารวิจัยขั้นสูง
3(1-4-4)
วิชาเลือก
(เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต)

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต

รวมรายวิชา 6 หน่วยกิต
และปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วป 501 วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย์

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

3(2-2-5)

วป 502 การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
3(2-2-5)
ทางพฤติกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
วป วป 5วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
3(2-2-5)
ทางพฤติกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
วิชาเลือก วิชาเลือก
(เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต)

รวม 9 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

วป 701 วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5) วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
3(1-4-4)
วป 711 สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3(2-2-5) วิชาเลือก
(เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต)
ทางพฤติกรรมศาสตร์
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วป 803 ปฏิบัตกิ ารวิจัย

3(1-4-4)

รวม 9 หน่วยกิต
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วป 804 ปฏิบัตกิ ารวิจัยขั้นสูง
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

รวม 6 หน่วยกิต
ปี่ ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
3(1-4-4)
12 หน่วยกิต

ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

รวมรายวิชา 3 หน่วยกิต
และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
ปี ที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

ปี ที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
ก.หมวดวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั
วป 501
วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 501
Research Methods in Behavioral Science
U

วป 502
RB 502
วป 511
RB 511
วป 701
RB 701
วป 711
RB 711

การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
Construction and Development of Measuring Instruments in
Behavioral Science
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์
Statistics for Data Analysis in Behavioral Science
วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ข้นั สูง
Advanced Research Methods in Behavioral Science
สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์
Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral Science

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
วป 521
พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
RB 521
Behavioral Science in Psychological Perspectives
วป 541
พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
RB 541
Social Foundations of Human Behavior
วป 781
การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
RB 781
Work Socialization
วป 881
สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
RB 881
Seminar in the Philosophy of Behavioral Science
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ข. หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั
วป 503
พื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ
RB 503 Foundation of Qualitative Research
วป 504
ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจัยพื้นฐาน
RB 504 Academic English Skills and Fundamental Research
วป 510
ความรู้พ้ ืนฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์
RB 510 Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research
วป 512
สถิติเพื่องานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 512 Statistics for Experimental Research in Behavioral Science
วป 513
การใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 513 Digital Technology Applications in Behavioral Science Research
วป 702
เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 702 Analytical Technique for Measuring Instruments in Behavioral
Science
วป 703
การวิจัยเชิงคุณภาพ
RB 703 Qualitative Research
วป 704
วิธวี ิจัยทางสันติภาพและความขัดแย้ ง
RB 704 Research Methods in Peace and Conflict
วป 705
ทักษะการวิจัยขั้นสูงและทักษะภาษาอังกฤษ
RB 705 Advance Research and Academic English Skills
วป 706
การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่
RB 706 Innovative Behavioral Assessment
วป 707
ทฤษฎีการตอบสนองรายข้ อสาหรับพฤติกรรมศาสตร์
RB 707
Item Response Theory for Behavioral Science
วป 712
สถิติหลายตัวแปรขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 712 Advanced Multivariate Statistics for Data Analysis in
Behavioral science
วป 713 การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท
RB 713 Analysis of Categorical Data
วป 714
การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีวัดซา้
RB 714 Analysis of Repeated Measures
วป 715
การสังเคราะห์งานวิจัย
RB 715 Research Synthesis
วป 800
หัวข้ อคัดสรรทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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RB
วป
RB
วป
RB

800
801
801
802
802

Selected Topics in Behavioral Science Research
สัมมนาเทคนิคการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ข้นั สูง
Seminar in Advanced Behavioral Science Research Techniques
สัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ
Seminar in Qualitative Research

3(1-4-4)
3(1-4-4)

U

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาจิ ตวิทยา
วป 522
ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิต
RB 522 Theories and Research in Psychological Development
วป 523
การวิเคราะห์พฤติกรรม และการปรับพฤติกรรม
RB 523 Behavior Analysis and Behavior Modification
วป 531
เจตคติและการทานายพฤติกรรม
RB 531 Attitudes and the Prediction of Behavior
วป 532
จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้ งเพื่อคุณภาพชีวิตการ
ทางาน
RB 532 Positive Psychology and Conflict Management for the Quality of
Work Life
วป 533
ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวในการทางานต่างวัฒนธรรม
RB 533 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context
วป 534
จิตวิทยาสุขภาพ
RB 534 Health Psychology
วป 564
จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์
RB 564 Economic Psychology
วป 721
ผู้นา สมาชิก และการพัฒนาองค์การ
RB 721 Leadership, Membership and Organization Development
วป 722
จิตวิทยาเพื่อสันติภาพ
RB 722 Peace Psychology
วป 723
จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
RB 723 Economic Psychology and Philosophy of Sufficiency Economy
วป 731
การวิจัยและกลวิธใี นการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพื่อประสิทธิผลของงาน
RB 731 Research and Techniques for the Development for Work Effectiveness
วป 732
การพัฒนาแรงจูงใจในการทางาน
RB 732
Development of Work Motivation
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์อื่น ๆ
วป 551
พฤติกรรมศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา
RB 551 Behavioral Sciece in Cultural Anthropology Perspective
วป 561 โครงสร้ าง และกระบวนการทางการเมือง
RB 561 Political Structure and Process
วป 562
พุทธศาสนากับคุณภาพชีวิต
RB 562 Buddhism and Quality of Life
วป 563
พฤติกรรมการสื่อสารในสังคมดิจิทลั
RB 563 Communication Behavior in Digital Age
วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
RB 571 Population and Social Development
กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
วป 581
การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
RB 581 Socialization and Human Development
วป 582
พฤติกรรมศาสตร์กบั ความเหลื่อมลา้
RB 582 Behavioral Science and Inequality
วป 583
จริยธรรมกับจริยศึกษา
RB 583 Morality and Moral Education
วป 584
การบริหารจัดการโครงการ
RB 584 Project Management
วป 681
การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็ก และเยาวชน
RB 681 Research for Youth Development Policy
วป 682
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางาน
RB 682 Philosophy of Sufficiency Economy and the Development
of Quality of Life and Work
วป 761
พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
RB 761 Buddhism and Human Behavior Development
วป 781
การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
RB 781 Work Socialization
วป 782
จริยธรรมกับการพัฒนาบุคคลและสังคม
RB 782 Morality and Personal - Social Development
วป 783
การวิจัยกับนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
RB 783 Research and Policies in Human Resource Development
วป 882
หัวข้ อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์
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RB
วป
RB
วป
RB
วป
RB

882
883
883
884
884
991
991

Special Topics in Behavioral Science
สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาเยาวชน
Seminar in Youth Psychological Development Research
สัมนาเทคนิคการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งและสร้ างสันติภาพ
Seminar in Techniques of Conflict Resolution and Peace building
การศึกษาเฉพาะบุคคล
Individual Study

กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการวิจยั
วป 803
ปฏิบัติการวิจัย
RB 803 Research Practicum
วป 804
ปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง
RB 804 Advance Research Practicum
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD 892 Dissertation

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)

3(1-4-4)
3(1-4-4)

36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

U

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั
วป 501 วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 501 Research Methods in Behavioral Science
งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่ อให้ เข้ าใจวิธีการวิจัยที่ใช้ ในการทาความเข้ าใจ อธิบาย
ทานาย พฤติกรรมบุคคลและสังคม โดยศึกษาขั้นตอนของการวิจัยตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการวิจัยการเลือกใช้ วิธวี ิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัยและทา
การวิพากษ์วิจารณ์จุดแข็ง และจุดอ่อนของการวิจัย โดยให้ ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย ฝึ กเขียนเค้ าโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ไี ด้
มาตรฐาน
Behavioral science research works to discern the methods used to understand,
explain, and predict individual and societal behavior, by studying all the research processes.
This begins from the identification of behavioral science research questions to the dissemination
of research results, selection of appropriate research methods, and critical discussion of research
strengths and weaknesses comprising quantitative and qualitative researches; ethics and research
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ethics and practice construction of standard behavioral science research frameworks.
วป 502 การสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 502 Construction and Development of Measuring Instruments in
Behavioral Science
ศึกษาหลักการเบื้องต้ นเกี่ยวกับการวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่
วิธีก ารสร้ างและตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ และฝึ กปฏิบั ติก าร
วางแผนเครื่ องมือวัด การเขียนข้ อคาถาม หรื อข้ อความ การวิเคราะห์ รายข้ อ การทดสอบและการ
ปรั บปรุงข้ อคาถาม การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัด การเขียนรายงานกระบวนการสร้ างและ
พัฒนาเครื่องมือวัด รวมทั้งรู้จักวิธกี ารใช้ เครื่องมือวัดในการรวบรวมและตีความหมายของข้ อมูล
Study and practice of the principles of measurement based on the classical and
modern test theories; construction and validation of measuring instruments in behavioral
science. design measurement, question items/statements, item analysis, testing, revision,
validation, writing the construction and development of measuring instruments using other
methods in the collection and interpretation of data.
วป 503 พื้ นฐานการวิจยั เชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
RB 503 Foundation of Qualitative Research
แนวคิ ด หลั ก การของระเบี ย บวิ ธีวิ จั ยเชิ งคุ ณ ภาพ ตั ว อย่ างผลงานวิ จั ยเชิ งคุ ณ ภาพที่มี
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ ฝึ กปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนรายงานการวิจัยผ่านการฝึ กปฏิบัติจริงในสนามวิจัย
Basic concept of qualitative research methodology and accepted standards of
qualitative research and practices in research design, data collection, data analysis and report
writing through practice in the actual setting.
RB 504 Academic English Skills and Fundamental Research
3(2-2-5)
วป 504 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจยั พื้ นฐาน
An introduction to essential research skills, including the basics of research ethics.
A focus on critical reading skills for reviewing research papers in behavioral science. Analyzing
and synthesizing the information to identify a research problem, and developing your own
research topic. Build research writing skills by integrating the information from reviewed
literature, and understanding the formal vs informal styles of writing. Practice communication
skills for academic development.
ทักษะการวิจัยที่สาคัญและจรรยาบรรณของการวิจัย การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย การกาหนดหัวข้ อการวิจัย
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนเพื่อการวิจัยทั้งแบบที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ การฝึ กการสื่อสารเพื่อการวิจัย
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วป 510 ความรูพ้ นฐานทางสถิ
ื้
ติในการวิจยั ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 510 Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research
ศึ ก ษาสถิ ติ เพื่ อ บรรยายและสรุป ข้ อ มู ล หลั กการทดสอบสมมติฐานการเปรี ยบเทีย บ
ค่าเฉลี่ย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการพยากรณ์และสถิตินอนพาราเมทริก โดยการ
ฝึ กปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป รวมทั้งการเลือกใช้ สถิติท่เี หมาะสมเพื่ อตอบปั ญหา
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
Study statistics for data description and summary, hypothesis testing, mean
difference comparison, correlation, prediction, and nonparametric statistics, through intensive
practice analysis using statistical software packages; and selection of appropriate statistics to
answer behavioral science research problems.
วป 511 สถิติเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science
สถิ ติเชิ งบรรยาย การเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยด้ วยสถิติทดสอบที การ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนทั้งทางเดียวและสองทาง การเปรี ยบเทียบรายคู่สาหรั บ อิทธิพลหลักและ
ปฏิสัมพั นธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ปรั บแล้ ว การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
Descriptive statistics, means comparison with t-test, one-way and two-way
analysis of variance with pairwise comparison of means for main and interaction effects,
analysis of covariance with pairwise comparison of adjusted means, correlation analysis, and
multiple regression.
วป 512 สถิติเพือ่ งานวิจยั เชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 512 Statistics for Experimental Research in Behavioral Science
หลั ก การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง แบบจ าลองทางสถิ ติ การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน การ
เปรียบเทียบพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ถดถอย เพื่อใช้ ในแบบแผน
งานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์แบบสุ่มสมบูรณ์ท่มี ีแฟคเตอร์เดียว แบบแผนแฟคทอเรียลที่
มีการสุ่มสมบูรณ์ แบบแผนสุ่มภายในบล็อก แบบแผนการวัดซา้ แบบแผนจัตุรัสลาติน แบบแผนไฮ
ราคิคอลและสปลิทพล็อท 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.
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วป 513 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในงานวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 513 Digital Technology Applications in Behavioral Science Research
การใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตั้งแต่การคิดและ
ออกแบบการวิจัย การจัดระบบข้ อมูล การสืบค้ นข้ อมูล การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
แปลผล การจัดทาบรรณานุกรม
Digital technology applications in conducting process for both quantitative and
qualitative research beginning from research conceptualization and designs, data organization,
data searching, data gathering, data analysis with interpretation and doing bibliography.
วป 701 วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ข้ นั สูง
3(2-2-5)
RB 701 Advanced Research Methods in Behavioral Science
ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัยขั้นสูงที่ใช้ เพื่ อการพั ฒนาบุคคลและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
และวิธีวิจัยใหม่ ๆ ที่ผ้ ู เรี ยนสนใจ วิ เคราะห์ และฝึ กปฏิบั ติวิธีวิจัยในแต่ ละรู ป แบบที่ตอบโจทย์ทาง
พฤติกรรมศาสตร์
A study of the principles and the advanced research methods for the individual and
social development, and new research methods according to class interests, and practice
analyses of each method when used in behavioral science problems.
วป 702 เทคนิคการวิเคราะห์เครือ่ งมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 702 Analytical Technique for Measuring Instruments in Behavioral
Science
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติเทคนิค การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด และสรุปผลในการวัดทาง
พฤติ ก รรมศาสตร์ ท่ี ซั บ ซ้ อน Multidimensional scaling, Factor analysis, Multitrait-Multimethod
technique, Item response theory และ Content analysis
Examine and practice various techniques for reliability testing of research
instruments and conclusion in complex behavioral science measurements.
วป 703 การวิจยั เชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
RB 703 Qualitative Research
แนวคิดหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ การวิจัย
เชิ งชาติพั น ธุ์วรรณนา การวิจัยเชิ งปรากฏการณ์ วิทยา การวิจัยแบบกรณี ศึ กษา การวิจั ยแบบสร้ าง
ทฤษฎีจากฐานราก ฝึ กปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การเขียนรายงานการวิจัย
The concept of qualitative research typology of qualitative research. Ethnography,
Phenomenology, Case study, Grounded theory .Practices in research design, data collection,
data analysis and report writing.
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วป 704 วิธีการวิจยั ทางสันติภาพและความขัดแย้ง
3(3-0-6)
RB 704 Research Methods in Peace and Conflict
ศึกษางานวิจัยทางสันติภาพและความขัดแย้ งทั้งในเชิงทฤษฎี ปฏิบัติ และจริยธรรมของ
การวิธีการวิ จัยในทางความขัดแย้ งจากมุมมองของพฤติกรรมศาสตร์ เพื่ อให้ เข้ าใจวิธีการวิจัยที่ใช้ ใน
การทาความเข้ าใจ อธิบาย ทานาย พฤติกรรมบุคคลและสังคม โดยศึกษาขั้นตอนต่างๆของการวิจัย
ตั้งแต่การเลือกปั ญหาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ ผลจากการวิจัย การเลือกใช้
วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัย และทาการวิพากษ์วิจารณ์ จุดแข็ง และจุ ดอ่อนของการวิจัย โดยให้
ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ฝึ กปฏิบัติเขียนเค้ าโครงการวิจัยทางสันติภาพ
และความขัดแย้ งที่ได้ มาตรฐาน
This course introduces the theoretical, practical, and ethical aspects of approaches in
carrying out and assessing peace and conflict research from behavioral science approaches. The
research methods aim to describe, understand, and explain the causes and consequences of
conflict at individual, organizational, societal levels. These include qualitative, quantitative, and
innovative methods. Discussion of the strengths and weaknesses of the various research
methods are also considered.
RB 705 Academic English Skills and Advanced Research
3(2-2-5)
วป 705 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจยั ขั้นสูง
An emphasis on critical research skills for behavioral science graduates, with an
appreciation of research ethics in planning, conducting and reporting research. Students will
learn about the APA style and apply their learning to their research work by writing abstracts
and research papers. Communication skills will be strengthened by practicing presentations of
research proposals, and research works.
ทักษะการวิจัยอย่ างมีวิจารณญาณเพื่ อนักพฤติกรรมศาสตร์ การใช้ จรรยาบรรณในการ
วางแผน ดาเนินการ และเขียนรายงานการวิจัย การใช้ APA สไตล์ในการเขียน บทคัดย่อและรายงาน
การวิจัย การฝึ กการนาเสนอ เค้ าโครงการวิจัย และผลจากการวิจัย
วป 706 การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่
3(2-2-5)
RB 706 Innovative Behavioral Assessment
พฤติกรรมที่มีลักษณะซั บซ้ อนในยุคดิจิทัล วิธีการประเมินพฤติกรรมแนวใหม่ หลักการ
และการประยุ ก ต์ ใช้ วิ ธีก ารประเมิ น แนวใหม่ ในการประเมิ น พฤติ ก รรม โดยบู ร ณาการทฤความ
เที่ยงตรงและโมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา
Modern and complex behaviors in digital era, innovative behavioral assessment
approach, and principles and applications of the innovative behavioral assessment for behavioral
assessment by integrating validity theory and cognitive diagnostic modeling
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วป 707 ทฤษฎีการตอบสนองรายข้อสาหรับพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 707 Item Response Theory for Behavioral Science
ความรู้พ้ ื นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองรายข้ อ และโมเดลการตอบสนองรายข้ อที่มี
ค่ าพารามิเตอร์ ตัวเดียว สองตัว สามตัว และหลายตัวเลื อก การใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการสร้ างเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ตามโมเดลการตอบสนองรายข้ อ
Fundamental concepts of item response theory (IRT) and several models of IRT to
be explored in this course: one parameter model (Rasch), two parameter model, threeparameter model (Birnbaum), multiple-choice partial credit model, and other partial credit IRT
models, as well as applications of analytical programs for behavioral science instrument
development for each IRT models.
วป 711 สถิติหลายตัวแปรเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 711 Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral Science
ความรู้เบื้ องต้ นเกี่ยวกับการแจกแจงพหุ ตัวแปร ข้ อตกลงเบื้องต้ นของการใช้ สถิติพหุ ตัว
แปร การวิเคราะห์ ความแปรปรวนพหุตัวแปร กรณี กลุ่มตัวอย่างเดียว สองกลุ่ม การวัดซา้ และการ
วิเคราะห์ร่วม การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ การวิเคราะห์จาแนกและการถดถอยแบบโลจิสติก การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์ปัจจัย
Basic concepts of multivariate distributions and assumptions, multivariate analysis of
variance for one and more than one samples in between subjects design, within subjects design,
and design with covariates, multiple regression, discriminant analysis and logistic regression,
canonical correlation and factor analysis
วป 712 สถิ ติ ห ลายตัว แปรขั้น สู ง เพื่อ การวิ เคราะห์ข ้อ มู ล ทางพฤติ ก รรม 3(2-2-5)
ศาสตร์
RB 712 Advanced Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral
Science
การวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองโครงสร้ างเชิ ง เส้ น การวิ เ คราะห์ เ ส้ นทาง การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน การเปรียบเทียบพหุกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว การวิเคราะห์ข้อมูลหลาย
ระดั บ และการอภิ ป รายในประเด็น เกี่ ยวกั บ การวิ เคราะห์ สถิ ติ ห ลายตั ว แปรขั้ น สูงในงานวิ จั ยทาง
พฤติกรรมศาสตร์
Structural Equation Modeling, path analysis, confirmatory factor analysis, multiple
group analysis, longitudinal analysis, multilevel data analysis and discussions of topics in
advanced multivariate statistics for behavioral science research.
วป 713 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจัดประเภท
3(2-2-5)
RB 713 Analysis of Categorical Data
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท การวิเคราะห์ ตารางคอนตินเจนซี ตั้งแต่
สองมิ ติข้ ึน ไป โมเดลทางสถิ ติในการวิ เคราะห์ ไค-สแควร์ โลจิ ท และล๊อกลิ เนี ยร์ วิ ธีการประมาณ
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ค่าพารามิเตอร์ในแต่ละโมเดล การเลือกโมเดลที่เหมาะสม และโมเดลการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
Concepts of the analysis of categorical data, analysis of contingency table of two or
more dimensions, statistical models for chi-square, logistic regression and log-linear,
estimation of parameters in each model, selection of appropriate model and sampling models.
3(2-2-5)
วป 714 การวิเคราะห์ขอ้ มูลกรณีวดั ซ้ า
RB 714 Analysis of Repeated Measures
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ มี ก ารวั ด ซ้ า ทั้ ง ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาช่ ว งยาว
(Longitudinal study) หรื อจากการวิจัยเชิ งทดลองที่มีการวัดซ้าหลาย ๆ ครั้ ง การวิเคราะห์ อนุ กรม
เวลา (Time Series) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนกรณีวัดซา้ ทั้งในกรณีท่มี ีตัวแปรตาม 1 ตัวและ
มากกว่า 1 ตัว แบบจาลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นสาหรับข้อมูลทีว่ ดั ซ้ า
Concepts of data analysis from repeated measures from both longitudinal study or
experimental research with repeated measurement, time series analysis, analysis of variance
with repeated measures with one or more dependent variables and structural equation models of
longitudinal data.
วป 715 การสังเคราะห์งานวิจยั
3(2-2-5)
RB 715 Research Synthesis
รูปแบบและเทคนิคของการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณ ภาพ ข้ อเด่นและ
ข้ อด้ อยของการสังเคราะห์งานวิจัย ศึกษาตัวอย่างการสังเคราะห์งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
Concepts and techniques of research synthesis, formats of quantitative and
qualitative research synthesis, advantages and disadvantage of different formats of research
synthesis. Study examples of behavioral science research synthesis
วป 800 หัวข้อคัดสรรทางการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 800 Selected Topics in Behavioral Science Research
ประเด็น ที่ ลึ ก ซึ้ งเกี่ ย วกั บ การออกแบบการวิ จั ย สถิ ติ การประเมิ น หรื อ การวั ด ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ท่เี ป็ นความก้ าวหน้ าของวิธวี ิทยาที่นิสติ มีความสนใจเป็ นกรณีพิเศษเฉพาะบุคคล ฝึ ก
ปฏิบัติภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ท่มี ีความสามารถตรงตามหัวข้ อ
In-depth study and practice of the student’s individual topics of special interest in
research design, statistics, evaluation, or behavioral science measurement that signify
methodology advancement, under supervision of qualified faculty.
วป 801 สัมมนาเทคนิคการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ข้ นั สูง
3(1-4-4)
RB 801 Seminar in Advanced Behavioral Science Research Techniques
สัมมนาหัวข้ อ ที่เป็ นเทคนิคขั้นสูงหรือเทคนิคใหม่ๆในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ฝึ กปฏิบัติ
วิเคราะห์เทคนิคที่สนใจเปรียบเทียบให้ เห็นจุดเด่น และความแตกต่างจากเทคนิคเดิม
Seminar in various topics on the advanced and new behavioral science research techniques, by
selecting topics that are not covered in other courses; analyze and compare the selected technique with
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current/existing techniques about their strengths and differences.
วป 802 สัมมนาการวิจยั เชิงคุณภาพ
3(1-4-4)
RB 802 Seminar on Qualitative Research
สัมมนาทฤษฎี และฝึ กปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกหั วข้ อที่สนใจตามเทคนิ ค
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยภาคสนาม การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ
Seminar in theories and application in designing qualitative research; focusing on topics of
interest: techniques of qualitative research, fieldwork research, computer application in research work, and
analysis of qualitative data.
กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิ ตวิทยา
3(3-0-6)
RB 521 Behavioral Science in Psychological Perspectives
ผลการวิจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ท่อี ธิบายพฤติกรรมของบุคคล และกลุ่ ม
แนวคิ ด ใหม่ ร วมทั้ งศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยาสรี ร ะ และอิ ท ธิ พ ลของพั น ธุ ก รรม และสิ่ งแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมของบุคคล อิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล อธิบาย
การเกิดพฤติกรรมของบุคคลด้ วย ทฤษฎี กลุ่ม การรู้คิด พฤติกรรมนิยม จิตวิเคราะห์ มนุ ษยนิยม
จิตวิทยาสรีระ และแนวคิดใหม่
Results of psychological and behavioral science research to explain human
behaviors, and other new concepts including physiology and influence of genetics and
environment of human behaviors. Explain human behaviors through a focus on Cognitive
Approach, Behavioral Approach, Psychoanalytic Approach, Humanist Approach and other new
concepts.
วป 522 ทฤษฎีและการวิจยั พัฒนาการทางจิ ต
3(3-0-6)
RB 522 Theories and Research in Psychological Development
ทฤษฎี การวิจัยพั ฒนาการทางจิตของบุคคล ด้ านการรู้คิด ภาษา อารมณ์ สังคม และ
จริยธรรม วิธกี ารวิจัยเชิงพัฒนาการในแต่ละแบบ
Theories and researches in psychological development from cognitive, linguistic,
emotional, social, and moral perspectives as well as various psychological development
research methods.
วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม
3(3-0-6)
RB 523 Behavior Analysis and Behavior Modification
ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไข แนวคิดพฤติกรรมปัญญานิยม การวิเคราะห์พฤติกรรม
เทคนิคการปรับพฤติกรรม การสร้ างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
Conditioning theory, Cognitive Behavior Approach, behavior analysis, behavior
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modification, and behavior modification programs.
วป 531 เจตคติและการทานายพฤติกรรม
3(3-0-6)
RB 531 Attitudes and the Prediction of Behavior
ความหมาย ทฤษฎี และผลวิ จัยที่เกี่ยวข้ องกับ ความสัมพั นธ์ของเจตคติกับ พฤติกรรม
ปัจจัยทานายเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนเจตคติเพื่อพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
Meaning, theory and research findings of relationship between attitudes and
behavior; factor predicting attitudes and behavior of people; improvement and modification for
positive attitudes.
วป 532 จิ ตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพือ่ คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
การทางาน
RB 532 Positive Psychology and Conflict Management for the Quality
of Work Life
ทฤษฎี แนวคิ ด และงานวิ จั ยทางจิ ตวิ ทยาเชิ งบวกเพื่ อ การเสริ มสร้ างคุ ณ ลั กษณะที่พึ ง
ประสงค์และบูรณาการกับกระบวนการจัดการความขัดแย้ งเพื่อคุณภาพชีวิตการทางาน
Theories, concepts, and research of positive psychology for development of
desired characteristics and integration with conflict management processes for enhancing quality
of work life.
วป 533 ปฏิสมั พันธ์และการปรับตัวในการทางานต่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
RB 533 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context
แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย ม ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมของกลุ่ ม คนที่ มี
วัฒนธรรมต่างกัน การปรับตัวและวิธกี ารปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนทางานต่างวัฒนธรรมใน
องค์การเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตการทางาน
Concepts, theories, research works on values and social interactions of intercultural
groups, adjustment and practices of intercultural communal living in an organization for
promoting the quality of work-life.
วป 534 จิ ตวิทยาสุขภาพ
3(2-2-5)
RB 534 Health Psychology
แนวคิ ด ทฤษฎี การวิ จั ยทางด้ านสุขภาพ สุข ภาวะ อิท ธิพ ลของจิ ต วิ ท ยาสุขภาพ การ
ประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่ อ การปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ โรคจากการทางาน ความเครียด การเผชิญความเครียด
Concepts, theories, and research of health wellbeing, effect of health psychology,
Applying psychology concepts for health behavioral modification, health quotient, emotional
quotient, health literacy, work-related disease, stress and coping.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

39

วป 541 พื้ นฐานทางสังคมเกีย่ วกับพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
RB 541 Social Foundations of Human Behavior
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุ ษย์ และการประยุกต์ใช้
แนวคิดทฤษฎีเพื่อการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
Concepts, theories, and social research on human behaviors and theories, and
application for behavioral science research.
วป 551 พฤติกรรมศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา
3(2-2-5)
RB 551 Behavioral Science in Cultural Anthropology Perspective
พฤติกรรมมนุ ษย์ผ่านการมองแบบองค์รวม พฤติกรรมมนุ ษย์ท่ีกาเนิดจากอิทธิพลทาง
วัฒ นธรรม ความเหมือ นและความแตกต่ างในความเป็ นมนุ ษย์ และมิติของพฤติกรรมมนุ ษย์ผ่าน
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทางมานุ ษยวิทยาวัฒนธรรม ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางมนุ ษยวิทยา
วัฒนธรรมเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
Human behavior from a holistic approach of cultural anthropology, culture
influences on human behavior, similarities and differences of culture, and dimensions of human
behavior through concepts, theories, and cultural anthropology researches. Apply cultural
anthropology theories and concepts for behavioral science research.
วป 561 โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง
3(3-0-6)
RB 561 Political Structure and Process
โครงสร้ างและกระบวนการทางการเมือง โดยเน้ นที่โครงสร้ างสถาบันทางการเมือง และ
บทบาทของสถาบันทางการเมืองที่สาคัญ บทบาทชนชั้นผู้นาทางการเมือง ทหาร พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ ร ะบบราชการ นอกจากนี้ ยั งมี ก ารศึ ก ษาการมี ส่ วนร่ วม การถ่ า ยทอดทางการเมื อ ง
สิ่งแวดล้ อมทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเลือกตั้ง และ
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
Political structure and process, with emphasis on structure and roles of major
political institutions, e.g. roles of political elites, military, political parties, and bureaucratic
interest groups. In addition, study participation, political socialization, political environment,
political stability, political change, election, and public administration policy.
วป 562 พุทธศาสนากับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
RB 562 Buddhism and Quality of Life
แนวคิดของพระพุทธศาสนา เน้ นการได้ มาซึ่งสัจธรรมจากการตรัสรู้ ลักษณะ หลักไตร
ลักษณ์ หลักอิทปั ปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท หลักอริยสัจ 4 หลักกรรม หลักศีลธรรม หลักคุณธรรม
ที่สมั พันธ์กบั คุณภาพชีวิต
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
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principles associated with quality of life.
วป 563 พฤติกรรมการสือ่ สารในสังคมดิจิทลั
3(3-0-6)
RB 563 Communication Behavior in Digital Society
แนวคิ ด ทฤษฎี ผลการวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการสื่ อ สาร ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสารในยุคปัจจุบัน และแนวโน้ มในอนาคต
Concepts, theories and findings related to communicaion behavior; factor
contributing to communication behavior; presnt and future trend of communication strategies.
วป 564 จิ ตวิทยาเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
RB 564 Economic Psychology
ศึ ก ษากลไกทางจิ ต วิ ท ยาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมทางเศรษฐศาสตร์ ความชอบ
วิจ ารณญาณการเลื อ ก ทางเลื อ ก ปฏิสั มพั น ธ์ท างเศรษฐศาสตร์ ปั จ จั ยที่ส่งอิท ธิพ ลต่ อ ความชอบ
วิ จ ารณญาณการเลื อ ก ทางเลื อ กปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐศาสตร์ ผลของการตั ด สิ น ใจเลื อ กด้ า น
ปรากฏการณ์และกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์จากการตัดสินใจ
Study the psychological mechanisms underlying economic behavior preferences;
judgments economic interaction; and consequences of judgments and decisions for economic
processes and phenomena.
วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
RB 571 Population and Social Development
วิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาสังคม และการนา
การศึกษามาพัฒนาคนและสังคม
Vision in Education, the relationship between education and social development
and education application for population and social development.
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
3(3-0-6)
RB 581 Socialization and Human Development
แนวคิ ด ทฤษฎี ผลการวิ จั ย เกี่ ยวกับ กระบวนการในการถ่ ายทอดทางสังคม อิท ธิพ ล
ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้ อม ผลที่มีต่อลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล
The concepts, theories, and research findings in the socialization process; the
interactions between humans and environment; and the effects on the psychological and
behavioral characteristics of individuals.
วป 582 พฤติกรรมศาสตร์กบั ความเหลือ่ มล้ า
3(3-0-6)
RB 582 Behavioral Science and Inequality
แนวความคิดของความเหลื่อมลา้ ตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ วัฒนธรรมของความเหลื่อมลา้ โดยมุ่งเน้ นการปรับตัวของบุคคลและ
ค่านิยมของสังคมตลอดจนหาแนวทางแก้ ปัญหาความเหลื่อมลา้ ทางสังคม
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Concepts of inequality from the behavioral science approach. Analyze economic,
social and mental factors. The culture of inequality, focusing on adjustment of individuals and
social values; and search for solution of social inequality.
วป 583 จริยธรรมกับจริยศึกษา
3(2-2-5)
RB 583 Morality and Moral Education
ทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ความหมายและองค์ป ระกอบของจริ ยธรรม
ศึกษา แนวทางการพัฒนาจริยธรรม ซึ่งปฏิบัติในโรงเรียนและชุมชน
The theories and research results in behavioral science. The meaning and factors of
ethics. Approaches of ethics development that are in practice in schools and communities.
วป 584 การบริหารจัดการโครงการ
3(2-2-5)
RB 584 Project Management
หลักการขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ การประเมินผลสาเร็จของ
โครงการเทคนิคหรือวิธกี ารจากสหวิทยาการ 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 การวิจยั เพือ่ วางนโยบายการพัฒนาเด็ก และเยาวชน
3(2-2-5)
RB 681 Research for Youth Development Policy
แนวคิ ด นโยบายสาธารณะ หลั กการวิ จั ยและพั ฒ นา สภาพสังคมไทยในปั จจุ บั น และ
แนวโน้ ม ในอนาคต เพื่ อ วางแนวทางการวิ จัยที่สามารถเสนอแนะเชิ งนโยบายการพั ฒ นาเด็ก และ
เยาวชน
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 ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และการ
3(2-2-5)
ทางาน
RB 682 Philosophy of Sufficiency Economy and the Development of
Quality of Life and Work
วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลและสังคม คุณภาพชีวิตในการทางาน
Analyze, research and apply the Sufficiency Economy philosophy, for the
improvement of the quality of life in individual and societal levels, and for the dimension of the
quality of work life.
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วป 721 ผูน้ า สมาชิก และการพัฒนาองค์กร
3(3-0-6)
RB 721 Leadership Membership and Organization Development
บทบาทของผู้นาในการเปลี่ยนแปลงองค์การภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่มีการเปลี่ ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ว แนวคิ ด ทฤษฎี และการประยุ ก ต์ ใช้ ภ าวะผู้ น า ภาวะผู้ ต าม และกระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ เพื่อบรรลุเป้ าหมายและพันธกิจขององค์การ
Role of leadership in organizational change under a rapidly changing environment.
Concepts, theories and applications of leadership and followership, and process of
organizational change to fulfilling the goals and mission of the organization.
วป 722 จิ ตวิทยาเพือ่ สันติภาพ
3(3-0-6)
RB 722 Peace Psychology
การศึ กษาตัวแบบทางภูมิศาสตร์ป ระวัติศาสตร์ของจิตวิทยาเพื่ อสัน ติภาพเพื่ อทาความ
เข้ าใจการเกิด ความขัดแย้ งและความรุ น แรง แนวคิ ด สัน ติภ าพเชิ งลบ (กาจั ดความรุ น แรง) และ
สันติภาพเชิงบวก (แสวงหาความยุติธรรมทางสังคม) ทั้งในระดับบุคคล องค์การ ชุมชน สังคมไทย
และประชาคมโลก
The course examines model of peace psychology, geo-historical context of peace
psychology, negative peace (absence of violence) and positive peace (pursuit of social justice)
from intrapersonal, interpersonal, intergroup, and international levels.
วป 723 จิ ตวิทยาเศรษฐศาสตร์กบั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
RB 723 Economic Psychology and Philosophy of Sufficiency Economy
ศึกษาบทบาทของปัจจัยและกระบวนการทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อวิจารณญาณการเลือก การ
ตัดสินใจ ความกินดีอยู่ดีของหน่วยเศรษฐกิจ ทฤษฎีพรอสเพค ฟั งก์ชันมูลค่า ผลกระทบการวางทุน
การสร้ างกรอบทางความคิดและการคิดเชิงบัญชี การหลีกเลี่ยงการสูญเสีย การแก้ ปัญหาแบบรวบยอด
และความเบี่ ยงเบนของกระบวนการคิ ด การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด จิ ต วิ ท ยาเศรษฐศาสตร์ กั บ ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
Study the roles of psychological factors and processes in judgments, decisionmaking, and well-being of economic agents; Prospect theory, Value function, Endowment
effect, Framing and mental bias; accounting, Loss aversion, Heuristic and combination of
economic psychology and Sufficiency Economy Philosophy.
วป 731 การวิ จั ย และกลวิ ธี เ ทคนิ ค ในการพัฒ นาบุ ค คล และกลุ่ ม เพื่ อ 3(3-0-6)
ประสิทธิผลของงาน
RB 731 Research and Techniques for the Development of Work
Effectiveness
รูปแบบวิธีการวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสาเหตุ กระบวนการ และผลการทางานที่มี
ประสิทธิผลของบุคคลและกลุ่ม การวิเคราะห์ สังเคราะห์คุณลักษณะของบุคคล กลุ่ม และองค์กร และ
กลวิธกี ารพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพื่อประสิทธิผลของงาน
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Study research designs and research works to evaluate the causes, processes, and
outcomes of work effectiveness among individuals and groups; analyze and synthesize the
factors at individual, group and organization levels, as well as study techniques to develop
work effectiveness at multi-levels.
วป 732 การพัฒนาแรงจูงใจในการทางาน
3(3-0-6)
RB 732 Development of Work Motivation
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของแรงจู งใจในองค์ ก ารที่ส่งผลต่ อ การทางาน วิ เคราะห์ ทฤษฎี แ ละ
วิธีการพั ฒ นาแรงจู งใจในการทางาน ศึกษาปั จจัยทั้งด้ านบุคคล งาน และสิ่งแวดล้ อมในองค์การที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางาน
Study the importance of organizational motivation that affects work. Analyze
theories and methods to develop work motivation. Study individual, work and environmental
factors that influence work motivation.
วป 761 พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
RB 761 Buddhism and Human Behavior Development
ธรรมชาติพฤติกรรมมนุ ษย์ ตามกฎนิยาม 5 ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่ยังไม่ได้ พัฒนา
กับพฤติกรรมที่พัฒนาแล้ ว ศึ กษากระบวนการพั ฒนาพฤติกรรมมนุ ษย์ด้วยหลักไตรสิกขา คุ ณสมบั ติท่ี
สาคัญของ บุพนิมิตของมรรค7ประการ กัลยาณมิตร จริ ต 6 และบุคคล 4 เป็ นต้ น ตรวจสอบผลการ
พัฒนาพฤติกรรมตามหลัก ภาวนา 4
Nature of human behavior, five fundamental natural laws, differences between
developed and undeveloped behaviors, development of human behaviors through Tri-Precepts,
Characteristics of the Seven Noble Paths, Kalayanamitr, Six temperaments, Four kinds of
Person, assessment of human behavior development in four stages.
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกีย่ วกับการทางาน
3(2-2-5)
RB 781 Work Socialization
ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ยที่เกี่ยวข้ อ งกับ วิ ธีก าร และกระบวนการถ่ ายทอดทางสังคมเรื่ อ งการ
ทางาน การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การและวิชาชีพ ปัจจัยเชิงเหตุของการทางานและผลของงานที่มี
ต่อบุคลิกภาพและวิถีชีวิตของบุคคล
Theories and research findings on work socialization; methods and processes;
organizational and professional socialization; causal factors and outcome of work on
individual’s personality and way of life.
วป 782 จริยธรรมกับการพัฒนาบุคคลและสังคม
3(3-0-6)
RB 782 Morality and Personal - Social Development
การวิ เคราะห์ ทฤษฎี และผลการวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บจริ ยธรรมของบุ คคลและสังคม ศึ กษา
สาเหตุและกระบวนการพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมค่านิยม ทั้งในส่วนบุคคล กลุ่ม และสังคม ตลอดจนการ
วิเคราะห์วิธกี ารพัฒนาจริยธรรมของบุคคล และสังคมในสภาพการณ์
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Analyze theories and research results concerning personal and social ethics. Study causes
and development process of ethics, morality and values at individual, group and social context;
including analyzing methods to develop individual and societal ethics in diverse situations.
วป 783 การวิจยั กับนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
RB 783 Research and Policies in Human Resource Development
วิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แนวโน้ ม ของตลาดแรงงานที่
เกี่ยวข้ องกับนโยบายทางเศรษฐกิจ และสังคมของชาติบทบาทของรัฐ และสถาบันทางการศึกษาในการ
จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพของ โครงการเหล่านั้น การพิจารณาสถานภาพ
ของนโยบายในการพั ฒ นามนุ ษย์ของไทยและต่ างประเทศ เพื่ อหาข้ อเสนอแนะในการปรั บ เปลี่ ยน
นโยบายต่อไป
Analyze requirements for human resource development, trends of labor market
associated with national economic and social policies, roles of state and educational institutions
in organizing human resource development projects, consideration on status of human
development policies in Thailand and overseas to find recommendations on the subsequent
policy changes.
วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
3(1-4-4)
RB 881 Seminar in the Philosophy of Behavioral Science
สัมมนาประเด็นแนวคิดในการแสวงหาความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์ของ
นั ก ปรั ชญาส านั ก ต่ า ง ๆ ทั้งทางตะวั น ออกและตะวั น ตก วิ เคราะห์ ข้อ จากัด ประเด็น โต้ แ ย้ ง และ
แนวทางการนาไปใช้ ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมมนุษย์
Seminar on various concepts in the pursuit of behavioral science knowledge and
explanations of human behaviors from Western and Eastern philosophical schools; analyze
limitations, arguments, and guidelines for application to behavioral study.
วป 882 หัวข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
RB 882 Special Topics in Behavioral Science
ศึกษาประเด็นหรื อหั วข้ อพิ เศษทางวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ท่มี ีความสาคัญ เด่ นชั ด
และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อการทางาน และคุณภาพชีวิต เนื้อหาที่นามาสัมมนา
ในวิชานี้ควรเป็ นเรื่องที่มีความทันสมัยและเป็ นจุดสนใจของนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้ อง ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นควรเป็ นหัวข้ อที่ยังไม่ได้ มีการเรียนการสอนอย่างเด่นชัดในวิชาอื่น ๆ
ที่นิสติ ได้ รับ วิชานี้อาจจัดให้ แก่นิสติ ที่สนใจเป็ นกรณีพิเศษเฉพาะบุคคลได้ ตามความเหมาะสม
Study special issues or topics in behavioral science that are not fully covered in other
courses and are of noticeable significance and value to the personal and societal development for
work and quality of life. Topics of seminar should be updated and of interest– in the present and in
the future, to academics, practitioners, and all concerned. This course may be authorized in specific
cases for individuals who are interested, or as appropriate.
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วป 883 สัมมนาการวิจยั เพือ่ การพัฒนาเยาวชน
3(1-4-4)
RB 883 Seminar in Youth Psychological Development Research
อภิปรายแนวการวิจัยเกี่ยวกับจิตลักษณะ และพฤติกรรม ที่สาคัญ ซึ่งเป็ นพื้นฐานของการ
ทางานและคุณภาพชีวิตให้ แก่เด็ก เยาวชน และ ผู้ใหญ่ตอนต้ น ประมวลทฤษฎีและผลการค้ นคว้ าวิจัย
อย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อสรุปผลแนวคิดใหม่ หรือคาถามสาคัญซึ่ง
จะนาไปสู่ปัญหาการวิจัยทางด้ านนี้ต่อไป หัวข้ อการสัมมนาครอบคลุมถึงสาเหตุภายนอก และภายใน
ตัวบุ คคล กระบวนการถ่ ายทอดทางสั งคม และผลของการพั ฒ นาบุ คคลตั้งแต่ วั ยเด็กถึงวัยผู้ ใหญ่
ตอนต้ น
Discuss research approaches for psychological traits and behaviors that are fundamental to
work and quality of life in children, youths, and young adults. Review of relevant theories and
comprehensive research results on specific topics to obtain new conclusions, concepts or critical
questions leading to subsequent research in this aspect. Topics of seminar include individual’s
internal and external causes, socialization process, and effects of personal development from
children to young adults.
วป 884 สัมมนาเทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ
3(1-4-4)
RB 884 Seminar in Techniques of Conflict Resolution and Peace Building
การศึกษาเทคนิคสาหรับการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งและสร้ างสันติภาพ เช่น การเจรจา การ
ไกล่เกลี่ย การร่วมมือ การแก้ ปัญหา สุนทรียสาธก การไม่ใช้ ความรุนแรง และเทคนิคการสร้ างสันติภาพ
ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ จะเน้ นปลูกสร้ างกลยุทธ์เช่นรณรงค์นโยบายสันติภาพ
This is the applied course on the techniques for peace and conflict resolution. These
techniques include negotiation, mediation, collaboration, problem-solving, appreciative inquiry,
nonviolence, UN peacemaking, etc. In addition, an awareness of peace building strategies like
policy advocacy will be highlighted.
วป 991 การศึกษาเฉพาะบุคคล
3(0-0-3)
RB 991 Individual Study
ศึกษาอย่างลึกซึ้งเป็ นรายบุคคลตามความต้ องการและสนใจของนิ สิตแต่ละคนในหัวข้ อ
ประเด็นต่าง ๆ ที่เป็ นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์หรือเทคนิคการวิจัย
Comprehensive individual study according to each student’s need and interest, on
topics concerning behavioral science concepts or research techniques.
กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการวิจั ย
วป 803 ปฏิบตั ิการวิจยั
3(1-4-4)
RB 803 Research Practicum
ปั ญ หาการวิจัย ประยุกต์องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ ท่ีเป็ นสหวิทยาการ วิเคราะห์
สังเคราะห์สร้ างโครงการวิจัยเพื่อพั ฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม ลงมือปฏิบัติการวิจัยตาม
UU
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ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ ง โดยทาวิจัยเป็ นกลุ่ม เดี่ยวหรื อเข้ าร่ วมวิจัยกับผู้มีประสบการณ์วิจัยสูง หลั ก
จริยธรรมสาหรับการทาวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานในปฏิญญาเฮลซิงกิ
Research problem; applications of multi-disciplinary behavioral science
knowledge, to synthesize, analyze, and construct research projects towards quality of life
development in individual and social; the research practicum at either stage of the research
process at individual level, group research project or participate in research project with senior
researchers, the ethical principles for research in humans as proposed in the Declaration of
Helsinki.
วป 804 ปฏิบตั ิการวิจยั ขั้นสูง
3(1-4-4)
RB 804 Advance Research Practicum
ดาเนินการวิจัยในโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยทาให้ ครบตามกระบวนการของการวิจัย
เริ่มตั้งแต่การวางแผนโครงการวิจัย เก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเพื่ อ
นาเสนอและเผยแพร่
Conduct behavioral science research projects in all research processes from research
project planning, data collection and analysis and research reporting for presentation and
dissemination.
หมวดปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
GRD 892 Dissertation

36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1.

รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรกาแหง

2.

ผศ.ดร.คานู ปรียา โมฮาน

3.

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม. (สุขศึกษา)
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
B.A. (Psychology Honours)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2531
2536
2545
2532

M.B.A. (Business Administration)
2534
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2551
ร.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
2543
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์)
2545
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)
2552
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จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Government College for Girls,
Chandigarh, India
PunjabUniversity,Chandigarh,India
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
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4.

อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

5.

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อ.บ. (อักษรศาสตร์)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

2535
2542
2544
2550
2544
2553

จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxx

xxxx

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรกาแหง
1

2

ผศ.ดร.คานู ปรียา โมฮาน

3

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

4

อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

5

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

6

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

7

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

8

ผศ.ดร.ประทีป จินงี่

9

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

10

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

คุณวุฒิและสาขาวิชา
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม. (สุขศึกษา)
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
B.A. (Psychology Honours)

สถาบัน/ปี ทีจ่ บ
2531 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด
2536 มหาวิทยาลัยมหิดล
2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532 Government College for Girls,
Chandigarh, India
M.B.A. (Business Administration)
2534 PunjabUniversity,Chandigarh,India
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์)
2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)
2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.บ. (อักษรศาสตร์)
2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
2542 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
2544 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง)
2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
2521 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
2523 จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Psychology)
2536 Vanderbilt University, USA
ค.บ. (มัธยมศึกษา)
2524 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Interdisciplinary studies)
2526 U. of North Texas, USA
Ph.D. (Educational Research)
2529 U. of North Texas, USA
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
2526 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)
2533 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา)
2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
2528 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.P.A. (Administration)
2531 National University, USA
M.CRP (Community and Regional Planning) 2540 U. of Nebraska, USA
D.P.A. (Public Administrator)
2538 U. of La Verne, USA
วท.บ.(พยาบาลศสตร์และผดุงครรภ์อนามัย)
2525 มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ชีวเภสัช)
2529 มหาวิทยาลัยมหิดล
กศ.ม. (การวัดผลทางการศึกษา)
2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ด. (วิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา)
2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
11 ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์

12

ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

13

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

14

อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

15

อ.ดร.พิชญาณี พูนพล

16

ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์

17

ผศ.ดร.ปิ ยดา สมบัติวัฒนา

18

ผศ.ดร.ณัฐวุธ แก้ วสุทธา

19
20

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

21

อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

22

อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

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

สถาบัน/ปี ทีจ่ บ
2536 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2539 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2542 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2554 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2527 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2532 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2549 Edinboro University of
Pennsylvania, USA
M.P.A. (Human Resource Management) 2551 Bowie State University, USA
บธ.ด. (การจัดการ)
2557 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ร.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)
2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)
2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
2540 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภ.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาล)
2544 มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บช.บ. (บัญชี)
2533 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
2535 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)
2535 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.ม. (การเงิน)
2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์)
2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส.ม. (สาธารสุขศาสตร์)
2549 มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.บ. (สถิติประยุกต์)
2544 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.บ. (แพทยศาสตร์)
2544 มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์)
2547 จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
ว.ว. (สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวศาสตร์) 2548 แพทยสภา
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
2545 มหาวิทยัลยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ )
2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Histoire des mondes
2552 Université de Provence (Aixmé diterrané ens, europé ens et africains)
Marseille I), France
Ph.D. (Histoire et civilisations)
2557 Université de Paris VII (Diderot),
France
ค.บ. (วัดผลการศึกษา)
2544 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
กศ.ม. (วิจัยและสถิติทางการศึกษา)
2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
23 รศ.ดร.จารุวรรณ ขาเพชร

24

อ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

25

อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย

26

อ.ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้ าย

27

อ.ดร.อมราพร สุรการ

28

อ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์

29

รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

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

สถาบัน/ปี ทีจ่ บ
2531 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2544 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2552 มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ
2545 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2534 มหาวิทยาลัยมหิดล
2545 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2555 มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2520 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
2525 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
วิชาเรียนในหลักสูตรบางวิชากาหนดให้ นิสติ มีประสบการณ์ภาคสนามเพื่อประกอบการเรียนใน
ห้ องเรียนด้ วย เช่น วิชาปฏิบัติการวิจัย วิชาวิจัยเชิงคุณภาพ และวิชาอื่น ๆ ซึ่งผู้เรียนจะทากิจกรรมตามที่
ผู้สอนจะกาหนดในแต่ละวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ตี ้ องการ ได้ แก่
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ตี ้ องการ ได้ แก่
4.1.1 มีจ รรยาบรรณนั ก วิจั ย นั กวิ จัยพึ งดาเนิ น การวิจั ยด้ วยความซื่ อสัตย์ ไม่ ลอกเลี ยน
ผลงานของผู้อ่นื เสนอผลการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ร่วมวิจัย /กลุ่มตัวอย่าง
ทางานวิจัยด้ วยความทุม่ เทอย่างเต็มความสามารถ และรับผิดชอบให้ งานวิจัยแล้ วเสร็จตามกาหนดเวลา
4.1.2 มีความรู้ในระเบี ยบวิธีวิจัยและเนื้อหาในเรื่ องที่ดาเนินกิจกรรมเป็ นอย่างดีและเป็ น
ปัจจุบัน
4.1.3 มีวิธีการแสวงหาความรู้เพื่ อการทากิจกรรมในทุกขั้นตอน และสามารถสังเคราะห์
วิเคราะห์ทฤษฎีและองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานของตนให้ มีคุณภาพ
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4.1.4 สามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการต่องานผลงานของตนเอง และของเพื่ อน
ร่วมชั้นได้ อย่างเหมาะสมและสร้ างสรรค์
4.1.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพในงานของตน
4.2 ช่วงเวลา
ช่วงเวลาขึ้นกับผู้สอนในแต่ละรายวิชา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การจัดเวลาการดาเนินกิจกรรมนอกห้ องเรียนตามที่ผ้ ูสอนจะตกลงกับผู้เรียนในรายวิชา
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ1.1)
หลักสูตรฯ กาหนดให้ ผ้ ูจะสาเร็จการศึกษาต้ องทาปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และต้ อง
เป็ นหัวข้ อทางพฤติกรรมศาสตร์ และได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ2.1)
หลักสูตรกาหนดให้ ผ้ ูเรียนต้ องทาปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต สาหรับผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ2.2)
หลักสูตรกาหนดให้ ผ้ ูเรียนต้ องทาปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต สาหรับผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ1.1)
การวิจัย ปริญญานิพนธ์และโครงงานด้ านการศึกษาเป็ นงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ท่ี
มุ่งเน้ นด้ านการแก้ ปัญหา การพัฒนา ตลอดจนการสร้ างองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ ในหัวข้ อตาม
ความสนใจของนิ สิต โดยมีอ าจารย์ท่ีป รึ ก ษาเป็ นผู้ ควบคุ มดู แล ทั้งนี้ โดยมี กระบวนการขั้น ตอนต่ าง ๆ
เป็ นไปตามระเบี ยบของบั ณ ฑิตวิทยาลัย นับแต่การเสนอหัวข้ อการวิจัย เค้ าโครงวิจัยต่อคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้ อการวิจัย เค้ าโครงวิจัย การแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาในการสอบปากเปล่า เป็ นต้ น โดยที่ใน
ระหว่างการทาวิจัยต้ องมีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการอย่างน้ อย 2 บทความ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.1)
ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เป็ นการวิจัยขั้นสูงทางพฤติกรรมศาสตร์ เน้ นความคิด
ริเริ่มสร้ างสรรค์ทางวิชาการ การบูรณาการวิชาการในสาขาต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ เพื่อได้ ข้อความจริง
ที่แปลกใหม่ ในรูปของการสร้ างหลักใหม่ ทฤษฎีใหม่ วิธีการวัดใหม่ วิธีการฝึ กอบรมใหม่ หรือการพัฒนา
ของเก่าให้ มปี ระสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งเป็ นทางนาไปสู่การพัฒนาบุคคลและสังคม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เป็ นการวิจัยขั้นสูงทางพฤติกรรมศาสตร์ เน้ นความคิด
ริเริ่มสร้ างสรรค์ทางวิชาการ การบูรณาการวิชาการในสาขาต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ เพื่อได้ ข้อความจริง
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ที่แปลกใหม่ ในรูปของการสร้ างหลักใหม่ ทฤษฎีใหม่ วิธีการวัดใหม่ วิธีการฝึ กอบรมใหม่ หรือการพัฒนา
ของเก่าให้ มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งเป็ นทางนาไปสู่การพัฒนาบุคคลและสังคม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณ ฑิต จัดการเรียนการสอนโดยคานึงถึงมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ท้ัง 5
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านคุณธรรมจริยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปั ญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรั บ ผิดชอบ และด้ านทัก ษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้ เน้ น พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษตามสมรรถนะของหลั ก สูต ร และทัก ษะสื่อ สาร โดยมี
สาระสาคัญดังนี้
1. มีความรู้และความเข้ าใจในองค์ความรู้ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมศาสตร์
และศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. สามารถบูรณาการความรู้ทางด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์
และแก้ ปัญหาได้
3. สามารถบูรณาการความรู้ท้งั ทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์และวิธวี ิทยาการวิจัยเพื่อต่อยอดหรือ
สร้ างองค์ความรู้ใหม่ได้
4. สามารถประเมินและสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจใหม่ ๆ
ที่สร้ างสรรค์
5. มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์เพื่อการแก้ ไขปัญหาด้ วยวิธีนวัตกรรมใหม่ ๆ
6. สามารถเลือกใช้ วิธกี ารสื่อสารที่เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายเพื่อการใช้ ประโยชน์จากงานวิจัยได้
7. สามารถแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมกับบุคคลในกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้ และฝึ กทักษะใช้ ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
5.3 ช่วงเวลา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ผู้ เรี ยนสามารถเสนอเค้ า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ได้ เมื่ อ ลงทะเบี ยนเรี ยนในมหาวิท ยาลั ย
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนในหลักสูตรทั้งหมดในหลักสูตร คือ 6 ปี การศึกษา
สาหรั บ ผู้ เข้ า ศึ ก ษาหลั ก สูต รปรั ชญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิต (แบบ 2.1) และ 8 ปี การศึ ก ษาสาหรั บ ผู้ เข้ าศึ ก ษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2)
5.4 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ1.1)
- ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ2.1)
- ปริญญานิพนธ์จานวน 36 หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ2.2)
- ปริญญานิพนธ์จานวน 48 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ1.1)
หลักสูตรฯ ได้ เตรียมความพร้ อมและสนับสนุนการดาเนินการทาปริญญานิพนธ์ของนิสติ
ให้ สาเร็จได้ ตามมาตรฐาน ดังนี้
1. จัดโครงการพั ฒนาศักยภาพนิสิตเพื่ อปรับความรู้พ้ ื นฐานด้ านวิธีวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ และเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ให้ แก่นิสติ แรกเข้ า
2. จัดกิจกรรมรายงานความก้ าวหน้ าการดาเนินการทาปริญ ญานิพนธ์ปีการศึกษาละ 2
ครั้ ง เพื่ อให้ นิสิตมีโอกาสได้ รับ ข้ อเสนอแนะของคณาจารย์ อัน จะเป็ นประโยชน์ต่อการพั ฒ นาปริญ ญา
นิพนธ์ของนิสติ
3. จั ดระบบอาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ท่ีมีความเชี่ ยวชาญให้ เหมาะสมกับ หั วข้ อ
ปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ2.1)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมเตรียมหัวข้ อปริญญานิพนธ์เพื่ อให้ นิสิตมี
โอกาสนาเสนอหัวข้ อปริญญานิพนธ์ท่ตี นสนใจ และคณาจารย์และผู้เรียนอื่น ๆ สามารถแสดงความคิดเห็น
เพื่ อการปรั บ ปรุ ง หั ว ข้ อ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ไ ด้ นอกจากนี้ ก็มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมาให้ ความรู้และร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่ผ้ ูเรี ยนสนใจ รวมทั้งมี
กิจกรรมกระตุ้นและกิจกรรมการเร่ งรัดการทาปริญ ญานิพนธ์เป็ นระยะ ซึ่งประกอบด้ วย การร่ วมแสดง
ความคิดเห็นการให้ ความรู้ การฝึ กอบรมและฝึ กปฏิบัติในบางหัวข้ อที่ผ้ ูเรียนต้ องการหรือที่ผ้ ูเรียนยังขาด
อยู่ และผู้เรียนก็มีอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ท่จี ะให้ คาปรึกษาแก่นิสติ ได้ ตลอดเวลา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ2.2)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมเตรียมหัวข้ อปริญญานิพนธ์เพื่ อให้ นิสิตมี
โอกาสนาเสนอหัวข้ อปริญญานิพนธ์ท่ตี นสนใจ และคณาจารย์และผู้เรียนอื่น ๆ สามารถแสดงความคิดเห็น
เพื่ อการปรั บ ปรุ ง หั ว ข้ อ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ไ ด้ นอกจากนี้ ก็มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมาให้ ความรู้และร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่ผ้ ูเรี ยนสนใจ รวมทั้งมี
กิจกรรมกระตุ้นและกิจกรรมการเร่ งรัดการทาปริญ ญานิพนธ์เป็ นระยะ ซึ่งประกอบด้ วย การร่ วมแสดง
ความคิดเห็นการให้ ความรู้ การฝึ กอบรมและฝึ กปฏิบัติในบางหัวข้ อที่ผ้ ูเรียนต้ องการหรือที่ผ้ ูเรียนยังขาด
อยู่ และผู้เรียนก็มีอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ท่จี ะให้ คาปรึกษาแก่นิสติ ได้ ตลอดเวลา
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ1.1)
- ด้ านกระบวนการ ประกอบด้ วย การประเมินความก้ าวหน้ าของการวิจัย ภาค
เรี ย นละ 2 ครั้ ง โดยให้ นิ สิต น าเสนอความก้ า วหน้ า แก่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต ร และรายงาน
ความก้ าวหน้ าเป็ นเอกสารแก่ กรรมการควบคุม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นอกจากนี้ ให้ นิสิตได้
ประเมินตนเองโดยเปรียบเทียบกับแผนการเรียนที่วางแผนไว้
- ด้ า นผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ประกอบด้ ว ย การประเมิ น คุ ณ ภาพการตี พิ ม พ์
ผลงานวิจัย และปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ2.1)
ในการประเมินผลปริญญานิพนธ์จะมีคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
ซึ่งประกอบด้ วยอาจารย์ท่ปี รึ กษาปริ ญญานิพนธ์ทุกท่าน กรรมการที่เคยเข้ าสอบเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับปริญญานิพนธ์น้ัน ๆ
เข้ าร่ วมในการสอบ และในการสอบ ผู้สอบจะน าเสนอปริ ญ ญานิ พนธ์ของตน และจะอธิบ ายชี้แจงตา ม
ประเด็นคาถามของกรรมการสอบ กรรมการสอบเป็ นผู้ตัดสินผลว่าผู้สอบสอบผ่านหรือไม่ หากสอบผ่าน
ผู้สอบจะต้ องปรับปรุงแก้ ไขปริญญานิพนธ์ตามที่กรรมการสอบเสนอ ภายในกรอบเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย
กาหนดไว้ สุดท้ายบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผู้ตรวจสอบรูปแบบปริญญานิพนธ์ว่าถูกต้ องตามระเบียบของบัณฑิต
วิทยาลัยหรือไม่
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ2.2)
ในการประเมินผลปริญญานิพนธ์จะมีคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
ซึ่งประกอบด้ วยอาจารย์ท่ปี รึ กษาปริ ญญานิพนธ์ทุกท่าน กรรมการที่เคยเข้ าสอบเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับปริญญานิพนธ์น้ัน ๆ
เข้ าร่ วมในการสอบ และในการสอบ ผู้สอบจะน าเสนอปริ ญ ญานิ พนธ์ของตน และจะอธิบ ายชี้แจงตาม
ประเด็นคาถามของกรรมการสอบ กรรมการสอบเป็ นผู้ตัดสินผลว่าผู้สอบสอบผ่านหรือไม่ หากสอบผ่าน
ผู้สอบจะต้ องปรับปรุงแก้ ไขปริญญานิพนธ์ตามที่กรรมการสอบเสนอ ภายในกรอบเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย
กาหนดไว้ สุดท้ายบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผู้ตรวจสอบรูปแบบปริญญานิพนธ์ว่าถูกต้ องตามระเบียบของบัณฑิต
วิทยาลัยหรือไม่
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทกั ษะสื่อสาร
1.1 สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 สามารถนาเสนองานวิชาการผ่านเวที
การนาเสนอและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
1.3 สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับสากล

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อที่ 5.2 สามารถเลือกใช้ วิธีการสื่อสารที่เข้ าถึง
กลุ่มเป้ าหมายเพื่อการใช้ ประโยชน์จากงานวิจัยได้
ข้ อที่ 5.4 สามารถแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมกับบุคคลในกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้ และฝึ กทักษะใช้ ภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ
2 .สมรรถนะของหลักสูตร
ด้านความรู ้
2.1 เป็ นผู้มีความสามารถในการคิดริเริ่ม
ข้ อที่ 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้ านต่าง ๆ
และสร้ างสรรค์งานวิจัย เพื่อตอบปัญหาสังคม
ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์
2.2 เป็ นผู้นาทางด้ านวิชาการและการทาวิจัย และแก้ ปัญหาได้
ทางพฤติกรรมศาสตร์
ข้ อที่ 2.4 สามารถบูรณาการความรู้ท้งั ทางด้ าน
2.3 เป็ นผู้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ พฤติกรรมศาสตร์และวิธวี ิทยาการวิจัย เพื่อต่อยอด
องค์ความรู้ท่ไี ด้ จากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติได้ เป็ น หรือสร้ างองค์ความรู้ใหม่ได้
อย่างดี
ด้านทักษะทางปั ญญา
ข้ อที่ 3.3 สามารถประเมินและสังเคราะห์
ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ ความ
เข้ าใจใหม่ ๆ ที่สร้ างสรรค์
ข้ อที่ 3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์เพื่อการแก้ ไข
ปัญหาด้ วยวิธกี ารนวัตกรรมใหม่ ๆ
2.การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
1. มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง
- ผู้สอนเป็ นแบบอย่างที่
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและการ
ดีในเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย
วิจัย
- มีการสอดแทรกเนื้อหาทางด้ าน
3. สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์ และ
หรือจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการ จรรยาบรรณนักวิจัยในทุกรายวิชาของ
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พิจารณาจากการประเมินคุณธรรม
จริยธรรม ด้ วยตนเองของนิสิต
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัด และประเมินผล

วิจัย
หลักสูตร
4. สามารถวิพากษ์และริเริ่มให้ เห็นถึง
ผู้สอนจัดให้ มีการอภิปรายกลุ่ม
ข้ อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการ และเป็ นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมเพื่อ
และทางการวิจัยที่ใช้ อยู่
ลดความขัดแย้ งทางความคิด ที่เกี่ยวข้ อง
กับสถานการณ์ท่นี ิสติ ต้ องเผชิญในการ
เรียนไปจนถึงสถานการณ์ทางสังคม ซึ่ง
นักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์สามารถมี
ส่วนสร้ างสังคมสันติสขุ ได้
2. ด้านความรู ้
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. มีความรู้และเข้ าใจในองค์ความรู้
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อ่นื ที่
เกี่ยวข้ อง
2. มีความรู้และเข้ าใจเทคนิคการวิจัย
ขั้นสูงที่ก้าวหน้ าและทันสมัย
3. สามารถบูรณาการความรู้ทางด้ าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมศาสตร์
เพื่อการวิเคราะห์และแก้ ปัญหาได้
4. สามารถบูรณาการความรู้ท้งั ทางด้ าน
พฤติกรรมศาสตร์และวิธวี ิทยาการวิจัย
เพื่อต่อยอดหรือสร้ างองค์ความรู้ใหม่
ได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้ าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาสาคัญได้ อย่าง
สร้ างสรรค์
2. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
ในการแก้ ปัญหา ต่อยอด หรือ
สร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่

กลยุทธ์การสอน
- การจัดเตรียมแผนการ
สอน และเนื้อหาสาระไว้ อย่างดีล่วงหน้ า
- การเชื่อมโยงข้ อมูล
ใหม่ท่คี ้ นคว้ าเพิ่มเติมให้ เข้ ากับเนื้อหาที่
จัดไว้ และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของ
นิสติ เพื่อให้ ง่ายต่อการทาความเข้ าใจ
และนามาใช้
- กระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ของนิสิต
ด้ วยบรรยากาศการสอนที่เป็ นอิสระ และ
ส่งเสริมการสร้ างนวัตกรรม ด้ วยการ
ช่วยเหลือทางความคิดและสิ่งอานวย
ความสะดวก

วิธีการวัด และประเมินผล
พิจารณาจากปริมาณและคุณภาพ
ของการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
รวมถึงรายงานที่ได้ รับมอบหมาย ใน
ประเด็นของความเข้ าใจเนื้อหา
ประเด็นในการวิพากษ์ ความคิด
สร้ างสรรค์ของงาน และนวัตกรรมที่
นิสติ สร้ างในการเรียนรายวิชา และ
ปริญญานิพนธ์รวมทั้งมีการประเมิน
ตนเอง

กลยุทธ์การสอน
- พัฒนาความคิดรวบ
ยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฎี และการ
ปฏิบัติ การวิเคราะห์สถานการณ์ และ
การแก้ ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็ นขั้นตอน
ตามแผนที่วางไว้
- ฝึ กให้ นิสติ สามารถสะท้อน
กระบวนการคิดของตน เมื่อพบกับงาน

วิธีการวัด และประเมินผล
พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความสามารถของการ
อภิปรายในชั้นเรียน การนาเสนอ
หัวข้ อที่ได้ รับมอบหมาย และ
คุณภาพของรายงาน รวมทั้งมีการ
ประเมินตนเอง
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
3. สามารถประเมินและสังเคราะห์
ใหม่ๆ ที่ท้าทาย และสามารถ
ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนา
พัฒนาการจัดการกลยุทธ์ในการคิดของ
ความรู้ ความเข้ าใจใหม่ ๆ ที่สร้ างสรรค์ ตนเมื่อต้ องแก้ ไขปัญหาในลักษณะ
4. มีความคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์เพื่อการ ต่างๆ
แก้ ไขปัญหาด้ วยวิธกี าร นวัตกรรม
- เปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ แสดงความ
ใหม่ ๆ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่แตกต่าง
ออกไป เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ เกิด
ทักษะของความเป็ นผู้นาทางด้ านวิชาการ

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
1. สามารถบริหารงานวิจัยหรือทางาน - เปิ ดโอกาสให้ เข้ าร่วม
ทางวิชาการร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นา
กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมของสถาบัน และ
และผู้ร่วมงานได้
ได้ รับข้ อมูลป้ อนกลับ โดยให้ นิสติ ได้
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิเคราะห์พฤติกรรมของตนด้ วย
และสิ่งแวดล้ อม
- เปิ ดโอกาสให้ นิสติ ร่วมกันริเริ่ม
สร้ างสรรค์กจิ กรรมเพื่อการพัฒนา
สถาบันการเรียนให้ ก้าวหน้ าในเชิง
วิชาการและในเชิงสัมพันธภาพใน
ระหว่างนิสติ นิสติ เก่า และคณาจารย์

วิธีการวัด และประเมินผล

พิจารณาจากการร่วมแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
รวมถึงผลงานทางวิชาการที่เป็ นการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งมี
การประเมินตนเอง

วิธีการวัด และประเมินผล
พิจารณาจากผลงานของการทางาน
กลุ่ม ทั้งการนาเสนอ และรายงานที่
ได้ รับมอบหมาย โดยการประเมิน
ตนเอง เพื่อนร่วมชั้นเรียน และ
คณาจารย์ผ้ ูสอน

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัด และประเมินผล
1. สามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล - การจัดการสอนที่มีการฝึ กปฏิบัติใน
พิจารณาจากคุณภาพของนาเสนอ
ทางการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
เชิงการวิเคราะห์ทางปริมาณและคุณภาพ รายงานในการประชุม และการผ่าน
และเชิงผสมผสาน อันมีผลทาให้ เข้ าใจ - ให้ นิสติ มีโอกาสนาเสนอผลงานใน
สื่อต่างๆ รวมทั้งข้ อมูลป้ อนกลับจาก
องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้
ระดับชาติ ระดับอาเซียนและนานาชาติ ผู้รับบริการ
2. สามารถเลือกใช้ วิธกี ารสื่อสารใน
เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สงั คม และมีการประเมินตนเอง
ขั้นตอนของการวิจัยได้ อย่างเหมาะสม - เปิ ดโอกาสและอานวยความสะดวกให้
3. สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยี
นิสติ เข้ าร่วมและริเริ่มกิจกรรมบริการ
สารสนเทศในการทางานวิจัยได้ อย่างมี วิชาการเพื่อสังคม โดยการประยุกต์
ประสิทธิภาพ
แนวคิดและผลงานวิจัย ผ่านสื่อประเภท
4. สามารถแสดงความคิดเห็นและ
ต่าง ๆ
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสม
กับบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้
5. สามารถเลือกใช้ วิธกี ารสื่อสารที่
เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายเพื่อการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยได้
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัด และประเมินผล

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง
1.2 จรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย
1.3 สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทาง
วิชาการและทางการวิจัย
1.4 สามารถวิพากษ์และริเริ่มให้ เห็นถึงข้ อบกพร่องของ
จรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัยที่ใช้ อยู่
2.1 มีความรู้และเข้ าใจในองค์ความรู้ ทฤษฎี และหลักการ
ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อ่นื ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 มีความรู้และเข้ าใจเทคนิคการวิจัยขั้นสูงที่ก้าวหน้ าและ
ทันสมัย
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และแก้ ปัญหาได้
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ท้งั ทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์
และวิธวี ิทยาการวิจัย เพื่อต่อยอดหรือสร้ างองค์ความรู้ใหม่ได้
3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสาคัญได้ อย่างสร้ างสรรค์
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบในการแก้ ปัญหา ต่อ
ยอด หรือสร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
3.3 สามารถประเมินและสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อ
พัฒนาความรู้ ความเข้ าใจใหม่ ๆ ที่สร้ างสรรค์
3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์เพื่อการแก้ ไขปัญหาด้ วย
วิธกี าร นวัตกรรมใหม่ ๆ
4.1 สามารถบริหารงานวิจัยหรือทางานทางวิชาการร่วมกับ
ผู้อ่นื ในฐานะผู้นา และผู้ร่วมงานได้
4.2มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5. ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
5.1สามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงผสมผสาน อันมีผลทาให้ เข้ าใจ
องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้
5.2 สามารถเลือกใช้ วิธกี ารสื่อสารในขั้นตอนของการวิจัยได้
อย่างเหมาะสม
5.3 สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานวิจัย
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 สามารถแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการที่เหมาะสมกับบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้
5.5 สามารถเลือกใช้ วิธกี ารสื่อสารที่เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายเพื่อ
การใช้ ประโยชน์จากงานวิจัยได้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

59

3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (แบบ 2.1 และแบบ 2.2)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4.ทักษะ
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู ้

3.ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

วป 501 วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 502 การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์
วป 503 พื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ
วป 504 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจัย
พื้นฐาน
วป 511 สถิตเิ พื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรม
ศาสตร์
วป 701 วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ข้นั สูง
วป 711 สถิตหิ ลายตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 510 ความรู้พ้ นื ฐานทางสถิตใิ นการวิจัยทางด้ าน
พฤติกรรมศาสตร์
วป 512 สถิตเิ พื่องานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรม

(1)



(2)



(3)



(4)



















5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2)



(1)



(2)



(3)

(4)

(5)









(2)



(3) (4)
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(1)



(2)



(3)



(4)
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4.ทักษะ
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู ้

3.ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

ศาสตร์
วป 513 การใช้ เทคโนโลยีดจิ ิตอลในงานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์
วป 702 เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องมือวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์
วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ
วป 704 วิธกี ารวิจัยทางสันติภาพและความขัดแย้ ง
วป 705 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจัย
ขั้นสูง
วป 706 การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่
วป 707 ทฤษฎีการตอบสนองรายข้ อสาหรับ
พฤติกรรมศาสตร์
วป 712 สถิตหิ ลายตัวแปรขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์
ข้ อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 713 การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท
วป 714 การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีวัดซา้
วป 715 การสังเคราะห์งานวิจัย
วป 800 หัวข้ อคัดสรรทางการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3) (4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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4.ทักษะ
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู ้

3.ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

วป 801 สัมมนาเทคนิคการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ข้นั สูง
วป 802 สัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
วป 541 พื้นฐานทางสัคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของ
มนุษย์
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
วป 731 การวิจัยและกลวิธใี นการพัฒนาบุคคลและ
กลุ่มเพื่อประสิทธิผลของงาน
วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
วป 522 ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิต
วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรม และการปรับ
พฤติกรรม
วป 531 เจตคติและการทานายพฤติกรรม
วป 532 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความ
ขัดแย้ งเพื่อคุณภาพชีวิตการทางาน

(1)


(2)


(3)


(4)


(1)


(2)


(3)


(4)
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ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2)


(1)


(2)


(3)

(4)





(5)


(1)


(2)


(3) (4)




(1)
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4.ทักษะ
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู ้

3.ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

วป 533 ปฏิสมั พันธ์และการปรับตัวในการทางาน
ต่างวัฒนธรรม
วป 534 จิตวิทยาสุขภาพ
วป 551 พฤติกรรมศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา
วป 561 โครงสร้ าง และกระบวนการทางการเมือง
วป 562 พุทธศาสนากับคุณภาพชีวิต
วป 563 พฤติกรรมการสื่อสารในสังคมดิจิทลั
วป 564 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์
วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
วป 582 พฤติกรรมศาสตร์กบั ความเหลื่อมลา้
วป 583 จริยธรรมกับจริยศึกษา
วป 584 การบริหารจัดการโครงการ
วป 681 การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็ก และ
เยาวชน
วป 682 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการทางาน
วป 721 ผู้นา สมาชิก และการพัฒนาองค์กร

(1)


(2)


(3)


(4)
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(1)


(1)







(2)


(3) (4)

(3)







การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2)


(2)








5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

(1)


(1)










(4)

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ


















































































































63

4.ทักษะ
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู ้

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3.ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

วป 722 จิตวิทยาเพื่อสันติภาพ
วป 723 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์กบั ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
วป 732 การพัฒนาแรงจูงใจในการทางาน
วป 761 พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
วป 782 จริยธรรมกับการพัฒนาบุคคลและสังคม
วป 783 การวิจัยกับนโยบายในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
วป 882 หัวข้ อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 883 สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาเยาวชน
วป 884 สัมมนาเทคนิคการแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง
และสร้ างสันติภาพ
วป 991 การศึกษาเฉพาะบุคคล
วป 803 ปฏิบตั กิ ารวิจัย
วป 804 ปฏิบตั กิ ารวิจัยขั้นสูง
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

(1)


(2)


(3)


(4)


(1)



(2)


(3)



(4)
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้แต่
ละรายวิชา โดยให้ นิสิตมีการประเมิน การเรี ยนการสอนในระดับ รายวิชา มีคณะกรรมการพิ จารณา
ความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ นไปตามแผนการสอน และมีการประเมินข้ อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ส่ ว นการทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต ร ท าได้ โดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา โดยมี
การทาวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ กลับมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรครบวงจร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)
- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และต้ องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผ้ ูสนใจเข้ ารับฟังได้
- ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้ อยได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่มี ีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้ อย 2 เรื่อง
-เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
- เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.1)
- ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
- ได้ ระดับแต้ มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.0 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
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- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซึ่งจะต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ
ต้ องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผ้ ูสนใจเข้ ารับฟังได้
- ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้ อยได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่มี ีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
-เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
- เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
- ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
- ได้ ระดับแต้ มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.0 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
- สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซึ่งจะต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ
ต้ องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผ้ ูสนใจเข้ ารับฟังได้
- ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้ อยได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่มี ีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
-เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
- เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครูท่ดี ีแก่อาจารย์ใหม่ให้ มีความรู้และเข้ าใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ หลักสูตร บทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตร และรายวิชา
ที่รับผิดชอบสอน
2. มีการจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพื่อคอยช่วยเหลือ สนับสนุ นและให้ คาแนะนาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
หลักสูตร การเรียนการสอนและการวิจัย
3. ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีก ารเพิ่ มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
การวิจัย และการควบคุมปริญญานิพนธ์ โดยร่วมกับคณาจารย์ท่มี ีประสบการณ์
4. สนับสนุ นด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่ มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เพื่ อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุ นด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
3. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยมีการปฏิบั ติงาน
ร่วมกันกับคณาจารย์ท่มี ีส่วนร่วม
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. ส่งเสริ มการทาวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ท้งั ในลักษณะที่เป็ นการสร้ างองค์ความรู้ใหม่
หรือการวิจัยประยุกต์ รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. จัดสรรงบประมาณสนั บ สนุ น ในการทาวิ จั ย การน าเสนอผลการวิ จัย หรื อ กิจกรรมที่
เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ
3. ส่งเสริมให้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ และขอตาแหน่งทางวิชาการ
4. จั ด และส่ ง เสริ ม ให้ อาจารย์ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางวิ ช าการต่ า ง ๆ ของสถาบั น และ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
5. จัดให้ อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการทาวิจัยของสถาบัน
6. มีการสร้ างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบันทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
7. มีการพัฒนาวารสารของสถาบันให้ ได้ มาตรฐานสากล
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารหลักสูตรดาเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่ง ประกอบด้ วย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ภายใต้ การกากับดูแลและให้ คาปรึกษาจากคณะ
กรรมการบริ ห ารของสถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่
ประกาศใช้ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรมีระบบและกลไกบริหาร
ดังนี้
1.1 จัดทาแผนเป้ าหมายการผลิตบัณฑิต พัฒนาและบริหารจัดการระบบการรับนิสติ
1.2 พิ จารณาให้ ความเห็น ชอบการจัด การเรี ยนการสอน การเปิ ด-ปิ ด และการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
1.3 เตรียมความพร้ อมในการปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
เตรียมความพร้ อมด้ านคณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 1-2 เดือน เพื่อติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
1.5 จัดทารายละเอียดของรายวิชา จัดทาแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมิน ผลตาม
แบบ มคอ.3 ก่อนการเปิ ดภาคเรียนให้ ครบทุกรายวิชา
1.6 ดาเนินการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.7 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
1.8 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปี การศึกษา
1.9 ติดตามประเมินความพึ งพอใจของหลั กสูตรและการเรี ยนการสอนจากบัณ ฑิตที่สาเร็จ
การศึ ก ษา และความพึ งพอใจจากนายจ้ า งผู้ ใช้ บั ณ ฑิต จากนิ สิต ปั จ จุ บั น และจากอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรเป็ นประจาทุกปี เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน
ให้ มีคุณภาพสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม
1.10 ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามผลการประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ นิสิต
บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา และผู้ใช้ บัณฑิต รวมทั้งมีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2. บัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็ นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้นาในวิชาชีพสาขาวิชาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถทาวิจัยสร้ างองค์ความรู้ใหม่และปฏิบัติงานที่มีความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการ และสามารถใช้ ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมได้
อย่ างยั่ งยืน จึ งได้ ก าหนดระบบการติ ดตามคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ที่ส าเร็จ การศึ ก ษาในทุ ก ปี การศึ ก ษาที่
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ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ 5 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านคุณ ธรรม
จริยธรรม (2) ด้ านความรู้ (3) ด้ านทักษะทางปั ญ ญา (4) ด้ านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล
และ (5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
สารวจความพึ งพอใจในประเด็นทั้ง 5 จากแบบสอบถามบั ณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในทุกปี การศึกษา
นอกจานั้นหลักสูตรฯ ยังได้ ประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิต และแจ้ งผลการ
สารวจให้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ รับทราบเพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรบการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ ได้ บัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. นิสิต
หลักสูตรฯ มีระบบการับนิสิตเข้ าศึกษาในหลั กสูตรเพื่อคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและความ
พร้ อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา เพื่ อให้ นิสิตสามารถเรี ยนในหลักสูตรได้ อย่างมี
ความสุข สามารถสาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งส่งเสริมและพั ฒนาศักยภาพของนิสิต
ในระหว่างที่กาลังศึกษาด้ วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนิ สิต และส่งเสริ มพั ฒนาทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยหลั กสูตรมีระบบ กลไก
และการประเมินผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
ด้านการรับนิสิต
1. กาหนดจานวนและคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะรับให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์กาหนดการ
รับสมัครนิสติ ที่กาหนดไว้ ใน มคอ.2 ของหลักสูตร
2. หลั ก สูตรท าการประชาสัม พั น ธ์ผ่ านทางสื่อต่ าง ๆ เช่ น Poster, แผ่ น พั บ , social
media ต่ า ง ๆ เช่ น Facebook และ Line, รวมทั้ ง การฝากประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ส าเร็ จ
การศึกษาไปแล้ ว
3. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศเรื่องการรับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
4. กาหนดให้ มีการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีความพร้ อมและมีคุณสมบัติสอดคล้ องกับ
หลักสูตร ซึ่งอาจจะเป็ นการสอบข้ อเขียนเพื่อวัดความรู้ หรืออาจจะเป็ นสอบสัมภาษณ์วิชาการพร้ อม
กับร่างเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ รวมทั้งสอบความรู้ภาษาอัง กฤษตามกาหนดและจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย
5. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการจากหลักสูตรเพื่ อดาเนินการสอบ
คัดเลื อกผู้สมัคร และแจ้ งผลพิ จารณาให้ ท่ีประชุ มหลักสูตรรั บทราบ และส่งผลไปที่บัณ ฑิตวิทยาลัย
เพื่ อพิ จารณาในภาพรวมและประกาศผลการรั บนิ สิตอย่างเป็ นทางการโดยระบบของมหาวิทยาลั ย
ต่อไป
7. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษาในหลักสูตร ถ้ าจานวนนิสิต
ที่ได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษาน้ อยกว่าจานวนตามแผนการรับนิสิต จะทาการเปิ ดรับในรอบ 2 ต่อไป และ
หากจานวนนิสิตที่ได้ รับคัดเลือกจากการเปิ ดรับทุกรอบน้ อยกว่าจานวนขั้นต่าในการรับนิสติ ที่ระบุไว้ ใน
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ประกาศการรั บ นิ สิต คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รอาจจะพิ จ ารณาและของดรั บ นิ สิต ใหม่ ในปี
การศึกษานั้น
8. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รประชุ ม เพื่ อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน เพื่ อ หา
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาดาเนินการ
ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลั ก สู ต รมี ร ะบบและกลไกเพื่ อเตรี ย มความพร้ อมให้ นิ สิ ต ก่ อ นเข้ าศึ ก ษาโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดให้ นิสิตที่จะเข้ าศึกาในหลักสูตรต้ องเข้ าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บั ณฑิตศึ กษาที่บัณ ฑิตวิทยาลัยจั ดให้ เพื่ อรั บทราบข้ อบั งคับ ข้ อกาหนด และการสอบภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา และต้ องเข้ าร่ วมการปฐมนิเทศที่จัดโดยหลักสูตรเพื่อแนะนาคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์ท่ปี รึ กษาประจารุ่น และนิสิตรุ่นพี่ และรั บฟั งคาแนะนาเกี่ยวกับ
แผนการศึกษาการเรียน และการทาปริญญานิพนธ์
2. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รพิ จ ารณาพื้ นฐานความรู้ ท่ีจ าเป็ นต่ อ การเรี ยนใน
หลักสูตรของนิสติ ใหม่ในภาพรวม และอาจจะจัดโครงการเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาที่ประกอบ
ไปด้ วยการให้ ความรู้พ้ ื นฐานทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์ การวิจัย และสถิติ ที่เหมาะสมกับนิสติ ใหม่รุ่น
นั้น
3. นิสิตใหม่ท่แี ม้ ว่าจะผ่านโครงการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาแล้ ว แต่ยังมีพ้ ื น
ฐานความรู้เกี่ยวกับสถิติและพฤติกรรมศาสตร์ น้อย คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรอาจจะพิ จารณา
และก าหนดให้ นิ สิต นั้ น ต้ อ งลงเรี ยนรายวิชา วป 510 ความรู้ พ้ ื นฐานทางสถิติในการวิจั ยทางด้ าน
พฤติก รรมศาสตร์ วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา และ/หรื อ วป 541 พื้ นฐานทางสังคม
เกี่ยวกับ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ซึ่ งถื อ เป็ นบู ร พวิ ช า (Prerequisite) โดยไม่ นั บ หน่ วยกิต นอกเหนื อจาก
รายวิชาบังคับและวิชาเลือก
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์
1. แต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาประจารุ่นเพื่อดูแลและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการทา
ปริญญานิพนธ์ในภาพรวม รวมทั้งกากับและติดตามการเรียนและความก้ าวหน้ าในการพัฒนาหัวข้ อ
ปริญญานิพนธ์และการสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์
2. นิ สิตปรึ กษาอาจารย์ท่ีมีความรู้ และความเชี่ยวชาญตรงกับหั วข้ อปริ ญ ญานิ พ นธ์ท่ี
ตั้งใจจะทา และเมื่อได้ ทิศทางและแนวทางการทาปริ ญ ญานิ พนธ์ท่ีชัดเจนแล้ ว นิ สิตสามารถแต่ งตั้ง
อาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ท่ีต นเองเลื อ กโดยผ่ านความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร สาหรับนิสิตคนใดที่มีปัญหาหรือไม่สามารถหาอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ได้ สามารถ
ยื่ น เรื่ อ งเพื่ อ ให้ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รก าหนดอาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาที่เหมาะสมตรงกั บ หั ว ข้ อ
ปริญญานิพนธ์ของนิสติ
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3. อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้ าที่เสนอแนะและให้ คาปรึกษาแนวทางการวิจัย
และกาหนดหัวข้ อปริญญานิพนธ์ร่วมกันกับนิสิต และเมื่อหัวข้ อมีความชัดเจนแล้ ว นิสติ สามารถเสนอ
หัวข้ อปริญญานิพนธ์เพื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาต่อเป็ นเค้ า
โครงปริญญานิพนธ์
4. เมื่อนิสิตเรียนรายวิชาครบตามที่หลักสูตรกาหนด นิสติ ต้ องทาการสอบวัดคุณสมบัติ
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อกาหนดเนื้อหาและ
วิธีการสอบ ดาเนินการจัดสอบ และแจ้ งผลการสอบแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อนิสิตสอบ
ผ่านจึงจะสามารถขอสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ได้ ในลาดับต่อไป
5. เมื่อนิสิตผ่านการอนุมัติหัวข้ อปริญญานิพนธ์แล้ ว นิสิตทุกคนจะต้ องทาแผนการทา
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ผ่ า นความเห็ น ชอบของอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ และเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใช้ ในการติดตามความก้ าวหน้ าในการทาปริญญานิพนธ์ของนิสติ
6. อาจารย์ท่ปี รึ กษาปริญญานิพนธ์มีหน้ าที่ดูแลและติดตามให้ นิสิตทาปริญญานิพนธ์
ให้ เป็ นไปตามแผนที่เสนอ ทาการสอบเค้ าโครงและสอบปากเปล่ าปริ ญ ญานิ พ นธ์ตามระยะเวลาที่
หลั ก สู ต รก าหนด และดู แ ลให้ นิ สิ ต ท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ ให้ มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพและเผยแพร่
ผลงานวิจัยในรูปแบบการนาเสนอทั้งในและต่างประเทศ และการตีพิมพ์ ผลงานที่เป็ นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์
การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดู แลและให้ คาปรึ กษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
เพื่อให้ นิสิตมีความพร้ อมในการเรียน เรียนอย่างมีความสุข ซึ่งมีผลต่ออัตราคงอยู่ตลอดจนการสาเร็จ
การศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาประจารุ่น และแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ท่ี
ตรงกับความต้ องการและหั วข้ อปริ ญญานิ พนธ์ท่ีนิสิตจะทา เป็ นผู้ ให้ คาปรึ กษาและให้ คาแนะนาแก่
นิ สิ ต เกี่ ย วกั บ การเรี ย น การท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ และการใช้ ชี วิ ต ระหว่ า งการเรี ย นในหลั ก สู ต ร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะติดตามการดูแลนิสิตของอาจารย์ท่ปี รึ กษาประจารุ่นและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์อย่างสม่าเสมอ
ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นิ สิต สามารถยื่ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนต่ อ ประธานหลั ก สู ตรหรื อ
เลขานุการหลักสูตรได้ โดยตรงทั้งทางวาจาหรือส่งเป็ นเอกสาร เพื่อที่จะนาเข้ าสู่การประชุมพิจารณาใน
การหาหนทางแก้ ไขอย่างเหมาะสม
4. อาจารย์
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบการรับอาจารย์ประจาเป็ นไปตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สาหรับการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลั กสูตรนาเสนอชื่ออาจารย์ท่มี ี
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คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ ทาหน้ าที่กากับดูแลการจัดการ
เรียนการสอนให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
การแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รด าเนิ น การโดยเสนอรายชื่ อ ให้ ค ณบดี บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง มีวาระคราวละ 1 ปี
1. หลั ก สูต รมี ระบบและกลไกที่มีก ารบริ หารจั ด การโดยการวางแผนด้ านอั ตราก าลั ง
อาจารย์ให้ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้หลักสูตรมีแนวทางในการ
บริหารอาจารย์ประจาหลักสู ตรประกอบด้ วย การสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ท่มี ีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สกอ. กาหนด การธารงรักษา การหาตาแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ
2. มี การกาหนดบทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบของอาจารย์ป ระจาหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน
3. มี ก ารมอบหมายภาระหน้ า ที่ให้ เหมาะสมกั บ คุ ณ วุ ฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์
4. หลักสูตรได้ ดาเนินการตามระบบที่วางแนวทางไว้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลั กสุตรเพื่ อทบทวนบทบาทและหน้ าที่ของกรรมการบริ หารหลักสูตร ได้ แก่ การคัดเลือกนิสิตเข้ า
ศึกษา ประสานงานและบริหารการจัดการเรียนการสอนให้ ครบถ้ วนตามหลักสูตร การพิจารณาการ
สอบและผลการศึกษาเพื่อนาเสนอบัณฑิตวิทยาลัย จัดระบบและกลไกการทาปริญญานิพนธ์ของนิสิต
ให้ ดาเนินการตามกรอบเวลาที่กาหนด จัดให้ มีการประกันคุณภาพ เช่ น การจัดทา มคอ. เพื่ อพั ฒนา
หลั ก สูต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ และท าการปรั บ ปรุ งหลั ก สูต รให้ ทัน สมั ย ทุ ก 5 ปี เพื่ อท าหน้ า ที่เหล่ านี้ ให้
ครบถ้ วนและมี ป ระสิท ธิภ าพ จึ งมี ก ารมอบหมายงานให้ ก รรมการแต่ ล ะท่า นตามคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ความสามารถ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนจะได้ รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้ มีคุณ ภาพย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งทางด้ านการจัดการเรี ยนการสอนและด้ านวิชาการ โดยสถาบันและมหาวิทยาลัยได้ จัดสรร
งบประมาณเป็ นทุนพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนสนับสนุนในการทาวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนิสติ
2. กากับและส่งเสริมให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรพัฒนาตนเองในการสร้ างผลงานวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง
3. หลักสูตรจั ดโครงการและกิจกรรมเพื่ อพั ฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้ านการสอน
การสร้ างผลงานวิชาการ
4. ประเมินการดาเนินการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ และประเมินผลการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ ร่วมกันออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรให้ มี
ความสอดคล้ อ งตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ โดยมี ร ะบบการเปิ ด -ปิ ด
หลักสูตรตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. กรณี ค รบรอบการปรั บ ปรุ งหลั ก สูต รทุ ก 5 ปี คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รจะ
วิเคราะห์หลักสูตรเดิมเพื่ อการพัฒนาและปรับปรุง โดยการนาข้ อมูลจากที่ทาการสารวจความคิดเห็น
ของศิ ษย์เก่า บัณ ฑิตจบใหม่ และความพึ งพอใจของผู้ใช้ บัณ ฑิต โดยสอบถามด้ านคุณ ลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 5 ด้ าน รวมทั้งการจัดการ
วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา เพื่ อให้ ข้อเสนอแนะทั้งทางด้ านเนือ
หาและการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้ นพั ฒนาศักยภาพของนิสิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
เนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตรและกาหนดแผนการเรียนการสอน
3. มี ก ารก าหนดรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร ค าอธิ บ ายรายวิ ช า ให้ มี เนื้ อหาที่ ทั น สมั ย และ
พิ จารณากาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ให้ ครอบคลุมผลลัพธ์การเรี ยนรู้
และจัดแผนการเรียนการสอน
4. เสนอ มคอ.2 ฉบั บ ปรั บ ปรุ งตามขั้ น ตอนที่ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด และส่ งให้ สกอ.
รับทราบหลักสูตร
5. จัดการให้ มีการเรียนการสอนตาม มคอ. ฉบับปรับปรุงที่ได้ รับการรับรองจาก สกอ.
แล้ ว และก ากับ ติ ด ตามการจั ด การเรี ย นการสอนให้ เป็ นไปตาม มคอ.3 และจั ด ารายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ส่งมหาวิทยาลัยตามกาหนดระยะเวลา
6. จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การประจ าปี (มคอ.7) และวิ เคราะห์ ผ ลการ
ดาเนินการและนาผลการประเมินใน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปี การศึกษาต่อไป
7. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปี สุดท้ ายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึ งพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต และนาผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ ดาเนินการวางระบบและดาเนินการกาหนดผู้สอนดังนี้
1. กาหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อบริหารจัดการรายวิชาและกาหนดผู้สอนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2. พิจารณากาหนดผู้สอนโดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญในหัวข้ อที่สอน รวมทั้งผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อนั้น ๆ
3. พิจารณาทบทวนการกาหนดผู้สอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสติ
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การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู ้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ ดาเนิ น การวางระบบและดาเนิ นการกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้
1. กาหนดให้ มีการประชุมเพื่อพิจารณา มคอ.3 ทุกรายวิชาก่อนเปิ ดภาคเรียนใหม่ และ
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบของทุกรายวิชาจะต้ องส่ง มคอ.3 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก่อนเปิ ดภาคเรียนใหม่
2. กากับดูแลให้ รายละเอียดวิชาใน มคอ.3 ครอบคลุมเนื้อหาตามคาอธิบายรายวิชา
3. ตรวจสอบการจั ดการเรี ยนการสอน และการประเมิน ผลให้ สอดคล้ องกับ จุ ดดาใน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (mapping) ทั้งนี้กาหนดให้ มีการประเมินการสอนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการ
สอน และให้ นิสติ ประเมินการสอนของผู้สอน
การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
หลักสูตรมีการควบคุมหัวข้ อปริญญานิพนธ์ให้ สอดคล้ องกับสาขาวิชาและความก้ าวหน้ าของ
ศาสตร์ ดังนี้
1. นิ สิต เสนอหั วข้ อ ปริ ญ ญานิ พ นธ์โดยผ่ านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรก่อนจึงจะสามารถดาเนินการพัฒนาเป็ นเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ต่อไป เพื่อควบคุมและกากับ
หัวข้ อปริญญานิพนธ์ของนิสติ ให้ สอดคล้ องกับสาขาวิชาและความก้ าวหน้ าของศาสตร์
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ให้
เป็ นตามข้ อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ 1 คนที่ต้องไม่ใช่อาจารย์ท่ปี รึกษาปริ ญญานิพนธ์ และกรรมการไม่
น้ อ ยกว่ า 4 คน ประกอบด้ วยอาจารย์ท่ีป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์หลั ก และอาจารย์ท่ีป รึ กษาปริ ญ ญา
นิพนธ์ร่วม อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และแต่งตั้งให้ กรรมการ 1 คน เป็ นเลขานุการ
โดยจะพิ จารณาจากกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญที่สอดคล้ องกับศาสตร์ ท่เี กี่ยวข้ องกับหัวข้ อ
ปริญญานิพนธ์ เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. คณะกรรมการสอบเค้ าโครงพิจารณาปริญญานิพนธ์จากความสอดคล้ องกับสาขาวิชา
ความทัน สมั ย ตามความก้ า วหน้ า ของศาสตร์ ความพร้ อ มด้ า นวิ ช าการและด้ านการวิ จั ย ของนิ สิต
คณะกรรมการจะพิ จ ารณาให้ ผ่าน หรื อไม่ ผ่าน ขึ้น อยู่ กับ ดุ ลยพิ นิ จของคณะกรรมการ จากนั้ น ให้
ข้ อเสนอแนะแก่นิสติ ในการปรับแก้ ให้ เป็ นเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ท่เี หมาะสม มีเนื้อหาและวิธกี ารวิจัย
ที่ทนั สมัยสอดคล้ องกับสาขาวิชาและความก้ าวหน้ าของศาสตร์ ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้งั ไว้
4. นิ สิตปรั บปรุงแก้ ไขเค้ าโครงปริ ญญานิ พนธ์ตามที่คณะกรรมการพิ จารณา พร้ อมทั้ง
เสนอเค้ าโครงที่แก้ ไขเพื่อขออนุมัติการทาปริญญานิพนธ์และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
5. นิสติ รายงานความก้ าวหน้ าในการทาปริญญานิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
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การช่ ว ยเหลื อ ก ากับ ติ ด ตามในการท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ และการตี พิ ม พ์ผ ลงานในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการช่วยเหลือ กากับ และติดตามการทาปริญ ญานิพนธ์
การเขี ยนรายงานความก้ าวหน้ าการทาปริ ญ ญานิ พ นธ์ โดยที่ป ระชุ ม ได้ มี ก ารประชุ ม วางแผนและ
กาหนดเป็ นข้ อกาหนดดังนี้
1. นิ สิ ต ต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า ในการท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ ให้ แ ก่ อ าจารย์ ท่ี ป รึ ก ษา
ปริญญานิพนธ์ทุกเดือน
2. อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ ต รวจสอบความก้ า วหน้ าและรั บ รองรายงาน
ความก้ าวหน้ าการทาปริญญานิพนธ์ของนิสติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิต
วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
3. ในกรณี ท่ีนิสิตบางคนขาดการติดต่ อกับอาจารย์ท่ีป รึ กษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ อาจารย์ท่ี
ปรึ ก ษาฯ ต้ อ งแจ้ งต่ อ คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรเพื่ อพิ จารณาหาแนวทางติดตาม และสืบ ค้ น
สาเหตุและหาทางช่วยเหลือนิสติ ในกรณีท่มี ีปัญหาต้ องการความช่วยเหลือ
4. หลักสูตรสนับสนุนให้ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้ นิสิตเขียนบทความวิจัยในช่วย
ที่กาลังทาปริญญานิพนธ์ โดยสามารถนาผลการวิจัยบางส่วนไปนาเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ
หรื อต่างประเทศ หรือตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติท่ไี ด้ รับการรั บรอง
จาก สกอ. และจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักสูตรและข้ อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
5. ส่งเสริ ม ให้ นิ สิต ขอทุ น สนั บ สนุ น ทั้งทุ น การน าเสนอผลงานและทุ น สนั บ สนุ น การ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ
6. สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู ้
ระบบการด าเนินงานของภาควิ ช า/คณะ/สถาบัน โดยมี ส่ วนร่ วมของอาจารย์ป ระจาหลักสู ต ร
เพือ่ ให้มีสิง่ สนับสนุนการเรียนรู ้
หลักสูตรมีระบบการดาเนินงานด้ านสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ดังนี้
1. ประชุ มวางแผนพิ จ ารณา วิเคราะห์ และประเมิน ความพร้ อมของสิ่งสนั บ สนุ น การ
เรี ยนรู้ทางด้ านกายภาพ อุปกรณ์ส่ ือเทคโนโลยี และทรั พยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (โดยใช้ ข้อมูลจาก
ผลการประเมินปี การศึกษาที่ผ่านมา)
2. ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. สารวจความพึงพอใจของนิสติ
4. วิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจของนิสติ พร้ อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ ไข
5. ดาเนิ น การแก้ ไขปั ญ หา ถ้ าเป็ นปั ญ หาที่หลั ก สูตรไม่ สามารถดาเนิ น การได้ จะแจ้ ง
ปัญหาไปที่คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เพื่อดาเนินการแก้ ไขปัญหาต่อไป
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จานวนสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ ีเ่ พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
หลั ก สูตรมี ก ารจั ด สิ่งสนั บ สนุ น การเรี ยนรู้ ด้านกายภาพ เช่ น ห้ อ งเรี ยนและห้ อ งพั ก นิ สิต ที่
เพียงพอ มีจานวนห้ องเรียน 2 ห้ องที่สามารถรองรับนิสติ ได้ จานวน 30 คน มีห้องประชุมใหญ่ 1 ห้ อง
ที่รองรับการประชุ มทางวิชาการและการเรี ยนของนิสิตได้ จานวน 60 คน และห้ องประชุ มขนาดกลาง
อีก 2 ห้ องที่รองรับการประชุมและการเรียนได้ จานวน 20 คน มีห้องพักนิสิตที่สามารถรองรับนิสติ ได้
20 คน หลักสูตรมีการจั ดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และทรั พยากรต่ างๆ ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ เช่ น ใน
ห้ องเรียนมีส่ อื เทคโนโลยีและอุปกรณ์การสอนที่ทนั สมัย มีลาโพงและไมโครโฟน มีเครื่องปรับอากาศ
มี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเครื่ อ งฉายภาพ (projecter) เพื่ อใช้ ในการเรี ย นการสอน มี ร ะบบ WIFI มี
ฐานข้ อมูลวารสารงานวิจัยและการสืบค้ นทางอิเลคทรอนิสก์ท่หี ้ องสมุดของมหาวิทยาลัยบอกรับเป็ น
สมาชิก อาจารย์ท่สี อนรายวิชาในหลักสูตรได้ จัดทาสื่อการสอน เช่น powerpoint ที่ใช้ สอน และมีการ
แนะน าหนั งสือ ตารา หรื อเอกสารทางวิชาการผ่านทาง ระบบ A-tutor หรือระบบ e-learning ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ เป็ นช่องทางการเรียนรู้ให้ กบั นิสติ อีกช่องทางหนึ่ง
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุ นการ
เรียนรู ้
1. หลั ก สูต รส ารวจความต้ อ งการและความพึ งพอใจต่ อ การจั ด แหล่ งความรู้ แ ละสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา
2. นาผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้โดยนิสิต และอาจารย์มา
ปรับปรุง
7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
ปี ที1่
ปี ที2่
ปี ที3่
ปี ที4่
ปี ที5่
2560 2561 2562 2563 2564
(1)อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่ วมในการประชุ ม 




เพื่ อวางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการด าเนิ น งาน
หลักสูตร
(2)มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สูต รตามแบบ มคอ.2 ที่ 




สอดคล้ อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3)มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่าง 




น้ อยก่อนการเปิ ดภาคเรียน ครบทุกรายวิชา
(4)จัดทารายงานผลการดาเนิน งานของรายวิชา ตาม 




แบบ มคอ 5 ภาคใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิ ดสอน ครบทุกวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

76

ดัชนีบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน

ปี ที1่
ปี ที2่
ปี ที3่
ปี ที4่
ปี ที5่
2560 2561 2562 2563 2564
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม 




แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน 




ผลการเรี ยนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา
(7)มี ก ารพั ฒ นา ปรั บ ปรุ งการจั ด การเรี ย นการสอน 



การประเมินผล ตามผลจาก มคอ.7
(8)อาจารย์ใหม่ ได้ รับ การปฐมนิ เทศหรื อค าแนะน า 




ด้ านการจัดการเรียนการสอน ร้ อยละ 100
(9)คณาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทาง 




วิชาการอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10)บุ คลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน ได้ รับการ 




พัฒนาวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) นิ สิ ต ปั จ จุ บั น ปี สุ ด ท้ ายมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ 


คุ ณ ภาพหลั ก สูต รในระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12)ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพของ 

บัณฑิตใหม่ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ โดยการสอบ การสังเกต
พฤติกรรม การแลกเปลี่ยนอภิปราย การตอบคาถามของนิสติ ในชั้นเรียน การปฏิบัติงานกลุ่ม รวมถึงการ
ทารายงานและกิจกรรมต่าง ๆ ผลที่ได้ จากการประเมินจะเป็ นข้ อมูลบ่งบอกความมีประสิทธิผลของการ
สอนของอาจารย์ และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละภาคการศึกษาในทุกด้ านโดยนิสติ รวมทั้งการ
ประเมินจากตนเอง และจากเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนจัดทารายงานผลการประเมินให้ อาจารย์ทราบ และนา
ผลการประเมินไปใช้ ปรับปรุงการสอนต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและมาตรฐานผลการเรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1. นิสติ ปัจจุบัน และมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
3. นายจ้ างและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ท่ไี ด้ กาหนดไว้ ในหมวดที่ 7 ข้ อ
7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการบริ หารหลัก สูตร รวบรวมข้ อมู ลจากการประเมิน ประสิทธิภาพของบั ณ ฑิตและการ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรและทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และนาไปสู่การดาเนิน การปรับปรุงกระบวนวิชา
และหลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทาทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้ หลักสูตรมีคุณภาพ
ได้ มาตรฐาน มีความทันสมัยและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

