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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต ์

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

 รหัสหลักสูตร   25520091107589 

  ช่ือหลักสตูร   

  ภาษาไทย: หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

       ภาษาองักฤษ: Doctor of Philosophy Program in Applied Behavioral Science Research 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

  ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 

      ชื่อย่อ: ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 

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

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

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

  - 

 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

  4.1 ระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑติ (แบบ 1.1) 

   4.1.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

  4.2 ระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑติ (แบบ 2) 

   4.2.1 ส าหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท (แบบ 2.1) จ านวนหน่วยกติ รวมตลอด

หลักสตูร ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกติ 

   4.2.2 ส าหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี (แบบ 2.2) จ านวนหน่วยกติ รวมตลอด

หลักสตูร ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ          

          หลักสตูรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 1    

          หลักสตูรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2 

          หลักสตูรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 1             

      5.2  ภาษาทีใ่ช ้

          ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

          รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ 

 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  หลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบันต่าง 

ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ี 

1. มีความร่วมมือกับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการเป็นกอง

บรรณาธิการวารสารและเป็น Peer Review ที่มีความเช่ียวชาญในการประเมินบทความวิชาการและ

บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

2. ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่ International Islamic University of Malaysia 

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

ร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น และการท าวิจัยข้าม

วัฒนธรรมของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

พ.ศ. 2555 ซ่ึงจะเร่ิมใช้หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เร่ืองขอความ

เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (กระทบโครงสร้าง) เลขที่หนังสือ ศธ. 0519.12/6177 ลงวันที่ 29 

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 24 

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 3/2560เม่ือวันที่ 

1 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560 
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ในปีการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา  

 ผู้ส าเรจ็การศึกษาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถประกอบอาชีพทางวิชาการ

ได้หลากหลาย ดังน้ี 

1. อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและสังคม 

เช่นจิตวิทยา สงัคมวิทยา การศึกษา การพัฒนามนุษย์และสงัคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น  

2. นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน  

3. นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

4. นักประเมินโครงการหรือนักบริหารโครงการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

5. นักพัฒนาบุคคลและสังคมในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ

หลกัสูตร 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1. รศ.ดร. องัศินันท ์อนิทรก าแหง พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)                     2531                  

วท.ม. (สขุศึกษา)                                       2536                                  

ค.ด.  (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)               2545            

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxx 

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

 

M.B.A. (Business Administration)                2534 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)        2551                                      

Government College for Girls, 

Chandigarh, India 

PunjabUniversity,Chandigarh, India 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxx 

3. ผศ.ดร.นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ 

 

ร.บ. (สงัคมวิทยาและมนุษยวิทยา)                  2543            

ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์)                             2545                          

ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)                             2552                         

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxx 

4. อ.ดร.น าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล  

 

อ.บ. (อกัษรศาสตร์)                                   2535                                

บธ.บ. (บริหารธุรกจิ)                                  2542                              

ว.ม. (สื่อสารมวลชน)                                  2544                            

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)        2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxx 

5. 

 

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง)                       2544                   

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)        2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxx 

 

10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ   

  จากผลการประเมินผลการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

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

ปัจจัยเสี่ยงและข้อจ ากัด เน่ืองจากปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ทั้งด้าน

สุขภาพ การเรียนรู้ เผชิญกับความเหล่ือมล า้ของการกระจายรายได้และระหว่างกลุ่มคน (รองเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ในระยะต่อจากน้ี คาดว่าประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย

ธรรมชาติที่รุนแรง ดังน้ันในการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) รัฐจึงยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

คือ คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏรูิปประเทศ และ

การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2558)  

  วาระการพัฒนาของโลกในอนาคต ท าให้ประเทศไทยกต้็องเผชิญกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่า

ช่วงที่ผ่านมา เช่น การเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital 

Revolution) การพัฒนาเปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน การพัฒนา

การศึกษาจึงยังคงต้องมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบย่ังยืน 

ดังน้ันภาครัฐมีนโยบายพัฒนาประเทศสู่ไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือปรับเปล่ียนจากประเทศ “รายได้

ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปล่ียนจากเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็น

เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วย “นวัตกรรม” โดยมีกลไกส าคัญหน่ึงคือ กลไกขับเคล่ือนผ่านการสร้างและ

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

  ดังน้ันการพัฒนาการศึกษาจึงต้องให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและตอบสนองนโยบายด้านการ

พัฒนา โดยในช่วงปี 2560–2564 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้

ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ด้วยระบบ

เทคโนโลยีดิ จิทัลที่ มีประสิทธิภาพ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559) นอกจากน้ี

กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดท ากรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี พ.ศ.2560-2574 

โดยก าหนดแนวทางการวางแผนการศึกษาและการผลิตและพัฒนาก าลังคนของอาเซียน เพ่ือก าหนด

แนวทางให้การพัฒนาคนจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาในทุกมิติ โดยมียุทธศาสตร์ 1 ใน 9 มีความ

เกี่ยวข้องกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบ

ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แต่จากการวิเคราะห์สถานการณ์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ

ประเทศ กลับพบว่าประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านผลผลิตของงานวิจัย ขาดแคลนทรัพยากรเพ่ือการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย มีจ านวนไม่เพียงพอ และการวิจัยไม่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานวิจัยซ่ึงถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญในการช้ีวัดคุณภาพของ
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สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาละการยกระดับประเทศ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษายังมีจุดอ่อนของการ

พัฒนางานวิจัยที่ต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน การแก้ปัญหาด้านการวิจัยของไทยในระยะยาวน้ัน จะต้อง

ปลูกฝังศักยภาพด้านการวิจัยแก่นิสิตนักศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เหน็ถึงความส าคัญของงานวิจัย โดย

การให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิจัย เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้เหน็ถึงความส าคัญของการท าวิจัย  

มีการบูรณาการการสอนพร้อมงานวิจัย งานวิจัยเป็นตัวสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้นิสิตนักศึกษา (ชาญณรงค์ 

พรรุ่งโรจน์, 2559; ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์, 2559) ดังน้ัน การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์จึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้ทนักับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และตอบสนองความต้องการของ

ประเทศด้วยการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมและงานวิจัยที่สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพของประเทศชาติสบืไป 

     11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  

  จากผลกระทบของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฉบับที่ 11 ยังพบด้วยว่า ลักษณะทางสังคมของ

ไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น และยังต้องเผชิญกับความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมเพ่ิมสูงขึ้น คนไทย

มีปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และมีการด าเนินชีวิตที่ยึดติดค่านิยมทางวัตถุ (คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

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

สงัคมให้มีความม่ันคง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม

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

2574 ได้ก าหนดแนวทางการวางแผนการศึกษาและการผลิตและพัฒนาก าลังคนของอาเซียนในทุกมิติ ทั้ง

ทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมด้วย (สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์, 2558) ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรจะค านึงถึง

การเปล่ียนแปลงกระแสหลักที่ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน

สังคมอย่างมาก ท าให้ความรู้ที่มีอยู่เดิมน้ันไม่สอดรับกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน 

การวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ความรู้และภมิูปัญญาที่เป็นประโยชน์ รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง

ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและรัดับโลก จะเป็นเคร่ืองมือที่สามารถช้ีน าในการป้องกัน เตรียมพร้อมและ

แก้ปัญหาของบุคคลและสังคมได้ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างพัฒนาบุคคลและสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่พึง

ประสงค์ได้ 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

  12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

          จากผลกระทบจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะน้ี จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอง

ความต้องการของประเทศที่ต้องการพ่ึงนักวิจัยและงานวิจัยที่ได้คุณภาพ โดยการผลิตนักวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ที่มีความสามารถในการท าวิจัยในลักษณะบูรณาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพ

สูงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้มาใช้ในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและสงัคมได้ 
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       12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อ

สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยเหตุน้ี  การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งผลิตนักวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการถ่ายทอด และผลิตผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพเพ่ือใช้ในยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและสงัคม 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

13.1 รายวิชาทีค่ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให ้

      - 

13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

      - 

13.3 การบริหารจดัการ 

  หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ัน บางรายวิชาสามารถตอบสนองความ

ต้องการของหลักสูตรอื่นที่ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ การ

ด าเนินการเรียนร่วมของหลักสตูรนี้ จะเป็นการท างานและการประสานงานร่วมกนักับสถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์กับหลักสูตรที่ต้องการเรียนร่วม โดยเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ที่มีความเกี่ยวข้อง

อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากเป็นหลักสูตรบูรณาการที่เกิดข้ึนร่วมกนัระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรน้ียังเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เน่ืองจากเป็นหลักสูตร

สาขาวิชาเดียวกัน แตกต่างกนัที่ระดับของปริญญา ดังน้ัน นิสติที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ แบบ 2.2) ที่ไม่สามารถศึกษาต่อจนส าเรจ็การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตตามข้อก าหนด

ของหลักสูตร หรือประสงค์ต้องการที่จะส าเร็จการศึกษาเพียงแค่ระดับมหาบัณฑิต สามารถแจ้งความ

ประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือขอส าเรจ็การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ได้ เน่ืองจากรายวิชาบังคับส่วนหน่ึงของหลักสูตรแบบ 2.2 น้ี เป็นวิชา

บังคับในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรของทั้งสองหลักสูตรที่จะพิจารณาหรือก าหนดเง่ือนไขใดเพ่ิมเติม และให้มติของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรของทั้งสองหลักสตูรถือเป็นข้อสิ้นสดุ   
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

  1.1 ปรชัญา 

  บัณฑิตเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การพัฒนาคุณภาพ

บุคคลและสงัคมอย่างย่ังยืน  

       1.2 ความส าคญั  

  พฤติกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์หน่ึงที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดย

ยึดม่ันในหลักการที่ว่า องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์สามารถอธบิายพฤติกรรมมนุษย์และปรากฏการณ์

ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการศาสตร์หลายด้าน เพ่ือช่วยให้บุคคลมีการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และส่งผลต่อเน่ืองไปยังการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับสังคม และน าไปสู่การพัฒนา

ในระดับประเทศได้อย่างย่ังยืน ซ่ึงสอดรับกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม

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

คุณภาพ มีศักยภาพทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมในสังคมดิจิทัล และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังมุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับ

เปล่ียนแปลงรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดข้ึนตลอด

ชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ได้ ทั้งน้ีการพัฒนา

ดังกล่าวได้ด าเนินการผ่านทางกลยุทธ์หลักคือการวิจัยซ่ึงจะสามารถสอดรับกับประเดน็ที่ท้าทายของสภา

วิจัยแห่งชาติ (วช) ที่วิเคราะห์ว่า ประเทศไทยยังขาดบุคลากรทางการวิจัยที่มีคุณภาพและยังขาดบุคลากร

ที่สามารถด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย

และมาตรฐานการวิจัยจึงเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ัน ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) ยังมียุทธศาสตร์ทางการวิจัยที่ส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่ง

ถึง ธ ารงคุณค่าทางจริยธรรมในสังคม การพัฒนากระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภคที่มุ่งสู่ความ

ย่ังยืน เสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนท้องถิ่นและทุนทางสังคม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐาน

การศึกษา และการเรียนรู้ และส่งเสริมการเข้าถึงฐานทรัพยากรและสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและย่ังยืน ซ่ึง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) ของมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ที่ต้องการให้หน่วยงานมีการก าหนดเป้าหมายหลักทางวิจัยซ่ึงครอบคลุมการวิจัยและพัฒนา

ด้านวิถีชีวิตโดยใช้ศาสตร์ทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ หรือการบูรณาการศาสตร์ต่าง  ๆ เข้าด้วยกัน 

และมีการก าหนดเป้าหมายหลักทางการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิสิตและ

บุคลากรให้เกดิลักษณะที่พึงประสงค์ซ่ึงเอื้อต่อการพัฒนาสงัคมต่อไป 

  อน่ึงศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ของบุคคลและสังคม เช่น จิตวิทยา และสังคมวิทยา มัก

เป็นศาสตร์ที่มีจุดก าเนิดมาจากสังคมตะวันตกที่ไม่อาจน ามาใช้ในบริบทที่ต่างออกไป เช่น ในสังคมไทย

จะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับบุคคลและสังคมที่มีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่างกัน จึงต้องมีการ

ประยุกต์ทั้งด้านแนวคิด/ทฤษฎีและวิธีการวิจัยให้เหมาะกับบริบท นอกจากน้ี  การใช้ศาสตร์เพียงศาสตร์
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เดียวกไ็ม่สามารถท าความเข้าใจปัญหาของบุคคลและสังคมได้อย่างลึกซ้ึง และครอบคลุม จึงต้องใช้ความรู้

จากหลายศาสตร์บูรณาการร่วมกันในการอธิบายและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและสังคม ผ่านวิธีการ

วิจัยที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ใช้ร่วมกันตามความเหมาะสมกับลักษณะปัญหา บริบท 

และกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สามารถตอบปัญหาการวิจัยหรือแก้ไขปัญหาบุคคล

และสังคมได้อย่างลึกซ้ึงและครอบคลุม จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ที่มี

ลักษณะสหวิทยาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและสังคมตะวันออกจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้องค์ความรู้ที่ได้สามารถน าไปใช้จริง 

      1.3 วตัถุประสงค ์

  เพ่ือผลิตบัณฑติที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังน้ี 

    1.3.1 มีความรู้ความสามารถในระดับผู้น าในวิชาชีพสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์  

   1.3.2 มีความสามารถท าวิจัย และปฏบัิติงานที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถ

ใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสงัคมได้อย่างย่ังยืน 

   1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย 

   1.3.4 มีความสามารถสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ทั้งความรู้ในเชิงวิชาการ และความรู้เชิงนโยบาย/ปฏบัิติ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง  

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีแผนพัฒนา

ปรับปรุงหลักสตูรตามรายละเอยีดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงคาด

ว่าจะด าเนินการทุก ๆ 5 ปี ดังน้ี 

 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. การพฒันาการเรียนการ

สอน 

    1.1 พัฒนาการเรียนการสอน

ให้บัณฑติมีอตัลักษณ์ด้านการ

วิจัย และเป็นที่ต้องการของ

แหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของ

ประเทศ 

 

 

1. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ

การผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ โดยมี

หลักสตูรที่จะน ามาใช้ ในการพัฒนา

คุณภาพนิสติ เช่น สร้างวัฒนธรรม

องค์กรสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

(Knowledge-Based Society) หรือ

จัดให้มีการแลกเปล่ียนทกัษะโครงการ

ฝึกอบรม โครงการศึกษาดูงานแก่

คณาจารย์เพ่ือปรับระบบการเรียนการ

สอนที่เน้นนิสติเป็นศูนย์กลางและมี

 

 

1. แผนการสอนในรูปของ 

มคอ. 3 และ 4 ที่เอื้อต่อ 

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2. ร้อยละของจ านวนรายวิชา

เฉพาะทั้งหมดที่เปิดสอนใน

หลักสตูรที่มีการเชิญวิทยากร

จากภาคธุรกจิเอกชน/ภาครัฐ 

มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 

1 คร้ัง 

3. ร้อยละของรายวิชาที่มีระบบ
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ร่วมกนัระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอน  

2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม

หลักสตูรสู่คุณภาพโดยมุ่งผล 

ที่ความสามารถของบัณฑติในการ

ประยุกต์และบูรณาการความรู้โดยรวม

มาใช้ในการปฏบัิติงานโดยจัดให้มีการ

ปรับปรุงหลักสตูรไปสู่การเรียนรู้จาก

กรณีปัญหา (Problem-Based 

Learning) จัดให้มีระบบแนะน า 

(Tutorial) ในทุกรายวิชาอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสิทธผิล กระตุ้น

ให้อาจารย์และนิสติได้มีกจิกรรม

ร่วมกนั และคณาจารย์มีการ

ประเมินผลการสอนที่เอื้อต่อระบบ 

PDCA 

แนะน า (Tutorial)  

 

    1.2 การพัฒนาการเรียน 

การสอนให้ทนัสมัย 

1. จัดให้มีการเรียนการสอนทางไกล

ในบางเร่ือง หัวข้อที่มีความพร้อม 

2. พัฒนาต าราเรียนส าหรับนักศึกษา

เน้นวิจัย 

จ านวนต าราและจ านวนรายวิชา

หัวข้อที่มีการพัฒนา 

    1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการ

ท าวิจัยและการเรียนการสอน 

1. สนับสนุนแหล่งทุนในการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ 

2. สนับสนุนให้คณาจารย์และนิสติเข้า

ร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงาน

วิชาการ/ผลงานวิจัยในประเทศและ

ต่างประเทศ 

3. สนับสนุนให้นิสิตร่วมท าวิจัยกบั

คณาจารย์ในสถาบัน 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ า 

ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ า

และนิสติที่เข้าร่วมประชุม

วิชาการหรือน าเสนอผลงาน

วิชาการ/ผลงานวิจัยในประเทศ

และต่างประเทศ 

3. ร้อยละของนิสติที่ร่วมท า

วิจัยกบัคณาจารย์ในสถาบัน 

2. การพฒันาหลกัสูตร 

    2.1 พัฒนาให้หลักสตูรมี

ความเป็นนานาชาติ 

 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั

ประเทศในกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้น 

โดยการแลกเปล่ียนคณาจารย์และการ

สมัมนากบัเครือข่ายความร่วมมือที่มี

 

1. จ านวนผู้สมัครที่เป็น

นักศึกษาต่างประเทศ 

2. มีข้อตกลงความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาทั้งภายในและ
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

อยู่อย่างสม ่าเสมอ 

2. ประชาสมัพันธ์หลักสตูร 

สู่ต่างประเทศให้มากขึ้น 

ภายนอกประเทศ 

3. มีจ านวนอาจารย์

ต่างประเทศ 

4. มีจ านวนเร่ืองของการ

ประชาสมัพันธห์ลักสตูรไปยัง

ต่างประเทศ 

    2.2 ตรวจสอบหลักสตูรเพ่ือ

การพัฒนาให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐานตามเกณฑข์อง สกอ.  

1. มีการด าเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาทุกปี 

2. ท าการวิจัยประเมินผลหลักสตูรทุก 

5 ปี 

1. รายงานผลการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

2. รายงานการวิจัยประเมินผล

หลักสตูร 

    2.3 พัฒนาหลักสตูรให้

ทนัสมัยโดยอาจารย์และนิสิต 

สามารถก้าวทนั หรือเป็นผู้น าใน

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 

ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

1. ปรับปรุงหลักสตูรให้ทนัสมัยทุก 5 

ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรมที่จะ

ส่งผลต่อหลักสตูร 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ใฝ่หาความรู้ใหม่ 

ๆในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยการหา

ประสบการณ์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

1. รายงานผลการรับรอง

หลักสตูรของ สกอ. 

2. ร้อยละของอาจารย์ที่มี

ประสบการณ์การทางวิชาการ

ทั้งระดับประเทศและระดับ

นานา ชาต ิ
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

      1.1 ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึง

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

     1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจจัดตามความเหมาะสม โดยขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 

    อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทยีบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

      2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1) 

  หลักสูตรฯ น้ีเป็นแบบการศึกษาที่ เน้นการท าวิจัยโดยไม่มีการศึกษารายวิชา แต่มีการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต หรือให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าจะมีการ เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง

เดือนธันวาคม และภาคการศึกษาปลาย เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนภาคฤดูร้อน เร่ิม

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ส่วนวันเวลาในการติดต่อกบัอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสติด าเนินการนัด

หมายกบัอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยตนเอง 

             หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1)         

   หลักสตูรนี้ เรียนในวัน – เวลาราชการปกต ิ  

    ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

    ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

    ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2) 

          หลักสตูรนี้ เรียนในวัน – เวลาราชการปกต ิ  

    ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

    ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

    ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

  การจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสตูรอาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมและ

สามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบโมดูล (Module) ที่ก  าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาต่อเน่ืองและ
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ติดต่อกันจนบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาน้ัน แทนการจัดการเรียนการสอนที่แต่ละรายวิชาจัดการเรียน

การสอนเพียงแค่สปัดาห์ละคร้ังและใช้เวลาทั้งภาคการศึกษาจึงจะครบและบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา  

   

  2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1) 

         ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบ

ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือตามมติที่

ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ซ่ึงมีรายละเอยีดพอสงัเขป ดังน้ี 

  1) เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

  2) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่มีการท าปริญญานิพนธ ์

  3) มีความรู้ความสามารถในสาขาพฤติกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี ทั้งด้านวิธีการวิจัยและเน้ือหา

ทางพฤติกรรมศาสตร์ 

  4) มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารทั้งการเขียน อ่าน และพูด เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

  5) ผ่านการสอบภาษาองักฤษทั่วไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  6) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยหลังส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท อย่างน้อย 1 เร่ือง โดย

อาจจะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยกไ็ด้ 

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1) 

   ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

   เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทยีบเทา่ที่มีผลการเรียนดีมากในทุกสาขาวิชาและ

มีผลการสอบภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ์  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลักสตูร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ซ่ึงเป็นแบบการศึกษาที่เน้นการ

ท าวิจัย มีการศึกษารายวิชา และท าปริญญานิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิตของการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่

น้อยกว่า 57 หน่วยกติ 

             หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2)   

   ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

   เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากในทุกสาขาวิชาและ

มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ซ่ึงเป็นแบบการศึกษาที่เน้นการ

ท าวิจัย มีการศึกษารายวิชา และท าปริญญานิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิตของการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่

น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 
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      2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1)  

  ปัญหาของนิสติแรกเข้าส าหรับหลักสูตรนี้  รวบรวมได้ดังน้ี 

  1) นิสิตส่วนใหญ่มีความรู้พ้ืนฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย และเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์

ไม่เทา่กนั เน่ืองจากหลักสตูรฯ ก าหนดคุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้สมัครระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา  

  2) นิสติส่วนหน่ึงมีทกัษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษเชิงวิชาการแตกต่างกนั 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1) 

  นิสิตบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัยและเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ไม่เท่ากัน 

รวมทั้งมีปัญหาในการสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษ เน่ืองจากรับสมัครนิสติที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2)    

  นิสิตบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัยและเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ไม่เท่ากัน 

รวมทั้งมีปัญหาในการสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษ เน่ืองจากรับสมัครนิสติที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา 

      

  2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

           หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1)  

  1) จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานด้านระเบียบวิธีวิจัย และเน้ือหาทาง

พฤติกรรมศาสตร์ และในหัวข้ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม และตามความสนใจของนิสติ 

  2) แนะน าให้นิสิตเข้าฟังการบรรยายในหลักสูตรที่มีวิชาเรียน เพ่ือเสริมความรู้พ้ืนฐานด้าน

ระเบียบวิธวิีจัย และเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์  

  3) จัดกลุ่มรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือท าปริญญานิพนธ์ในประเด็นที่สถาบันฯมีความ

เข้มแขง็ ได้แก่ การวิจัยด้านครอบครัว การวิจัยพฤติกรรมการท างาน การวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ การวิจัย

พฤติกรรมส่งเสริมและแก้ปัญหาเดก็และเยาวชน การวิจัยพฤติกรรมเศรษฐกจิ 

       หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.1) 

   จัดวิชาบูรพวิชาทางระเบียบวิธวิีจัยและเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ให้แก่นิสิตแรกเข้า และจัด

กิจกรรมพิเศษโดยเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศมาช่วยพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ หรือ

ประสานกบัสถาบันการศึกษานานาชาติเพ่ือการพัฒนาภาษาองักฤษของผู้เรียน 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2)   

   จัดวิชาบูรพวิชาทางระเบียบวิธวิีจัยและเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ให้แก่นิสิตแรกเข้า และจัด

กิจกรรมพิเศษโดยเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศมาช่วยพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ หรือ

ประสานกบัสถาบันการศึกษานานาชาติเพ่ือการพัฒนาภาษาองักฤษของผู้เรียน 
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  2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

            2.5.1 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ1.1)  

ตารางแสดงจ านวนนิสติที่คาดว่าจะรับแต่ละปีและคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร  

 

จ านวนนสิิต 
จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2 - 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 3 - - 15 15 15 

รวม 15 30 45 45 45 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 15 15 15 

    

   2.5.2 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 2.1และแบบ 2.2 

   จ านวนนิสติที่คาดว่าจะรับแต่ละปีและคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 

    2.5.2.1 (แบบ 2.1) ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวนนสิิต 
จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 20 - 20 - 20 

ช้ันปีที่ 2 - 20 - 20 - 

ช้ันปีที่ 3 - - 20 - 20 

รวม 20 20 40 20 40 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 20 - 20 

    
    2.5.2.2 (แบบ 2.2) ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี  

จ านวนนสิิต 
จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 - 10 - 10 - 

ช้ันปีที่ 2 - - 10 - 10 

ช้ันปีที่ 3 - - - 10 - 

ช้ันปีที่ 4 - - - - 10 

รวม - 10 10 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 10 
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         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) เป็นแบบการศึกษาที่ไม่มีการศึกษารายวิชา 

แต่เน้นการท าวิจัย และท าปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  โดยอาจมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือท า

กจิกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกติ ตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

    หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1) 

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการท าวิจัย โดยมีการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และท าปริญญา

นิพนธ ์36 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกติ 

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2) 

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

เป็นแบบการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และท าปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 

 

          3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1)  

หมวดวิชา หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาบังคับ - 

      - กลุ่มวิชาระเบียบวิธวิีจัย - 

      - กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ - 

      - กลุ่มวิชาปฏบัิติการวิจัย - 

ข.  หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) - 

ค.  หมวดปริญญานิพนธ์ 48 

รวม 48 

หมายเหตุ: นิสติที่ศึกษาในหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติแบบ 1.1 จะต้องเข้าร่วมกจิกรรมโดยผ่านเงื่อนไข

ตามที่หลักสูตรจัดให้ ได้แก่ 1) การศึกษาเพ่ิมเติม 2) การรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ ์

3) การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง

มหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และ 4) การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มี

รายละเอยีดดังน้ี 

 

ส่วนประกอบ หน่วยกิต 

1. การศึกษาเพ่ิมเติม (ตามความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ด้วยวิธกีารศึกษาด้วย

ตนเอง แบบฟังบรรยาย หรือแบบอบรมเชิงปฏบัิติการ) 

ในเร่ืองดังน้ี 

    1) ความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรมศาสตร์ 

    2) วิธวิีทยาส าหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

ไม่นับหน่วยกติ แต่ต้องมีความรู้และ

ทกัษะตามที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรก าหนด ซ่ึงจะตรวจสอบโดย

การสอบ และการวิเคราะห์จากผลงาน/

ช้ินงานที่น าเสนอ 
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ส่วนประกอบ หน่วยกิต 

    3) การเขียนเค้าโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

    4) การสร้างและการใช้เคร่ืองมือทางการวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ 

    5) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

    6) การเขียนรายงานการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

   7) เรียนรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือท าปริญญา

นิพนธใ์นประเดน็ที่สถาบันมีความเข้มแขง็การวิจัยด้าน

ครอบครัว การวิจัยพฤติกรรมการท างาน การวิจัย

พฤติกรรมสขุภาพ การวิจัยพฤติกรรมส่งเสริมและ

แก้ปัญหาเดก็และเยาวชน การวิจัยพฤติกรรมเศรษฐกจิ 

2. การรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ ์

อย่างน้อย 4 คร้ังตลอดหลักสตูร 

3. การเข้าร่วมกจิกรรมการประชุมวิชาการ และการ

น าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง

มหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

แบ่งเป็น 

     3.1 การเข้าร่วมกจิกรรมการประชุมวิชาการในที่

ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาติ อย่างน้อย 1 คร้ัง  

     3.2 การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่าใน

ที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติที่

จัดเป็นภาษาองักฤษ หรือที่ประชุมระดับนานาชาติ อย่าง

น้อย 1 คร้ัง 

4. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบ่งเป็น 

    4.1 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธห์รือส่วนหน่ึง

ของผลงานปริญญานิพนธ ์โดยผลงานน้ันต้องเป็น

บทความวิจัยฉบับจริง (Reprint) อย่างน้อย 2 บทความ 

และต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วารสาร 

วิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

หรือกลุ่มที่ 2 หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ตาม

ประกาศของ สกอ. ทั้งน้ีต้องมีอย่างน้อย 1 บทความที่

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

รวม 48 
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หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1) 

 ส าหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท ต้องลงทะเบียนเรียนตามตารางแสดงรายวิชา/ปริญญานิพนธ์

ตามเกณฑร์ะดับดุษฎีบัณฑติ (ส าหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท) 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาบงัคบั 15 

      - กลุ่มวิชาระเบียบวิธวิีจัย 6 

      - กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ 6 

      - กลุ่มวิชาปฏบัิติการวิจัย 3 

ข.  หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ยกว่า) 6 

ค.  หมวดปริญญานิพนธ ์ 36 

รวม 57 

หมายเหตุ:  

  ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ที่มีพ้ืนความรู้ในรายวิชาสถิติและพฤติกรรมศาสตร์น้อยหรือไม่

มีเลย จะต้องลงเรียนรายวิชา วป 510 ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ วป 

521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา และ/หรือ วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ซ่ึงถือ

เป็นวิชาบูรพวิชา (Prerequisite) ในหมวดน้ี โดยไม่นับหน่วยกิต นอกเหนือจากรายวิชาบังคับและรายวิชา

เลือก  

 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2) 

 ส าหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี ต้องลงทะเบียนเรียนตามตารางแสดงรายวิชา/ปริญญานิพนธ์

ตามเกณฑร์ะดับดุษฎีบัณฑติ (ส าหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี) 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาบงัคบั 30 

      - กลุ่มวิชาระเบียบวิธวิีจัย 15 

      - กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ 9 

      - กลุ่มวิชาปฏบัิติการวิจัย 6 

ข.  หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ยกว่า) 6 

ค.  หมวดปริญญานิพนธ ์ 48 

รวม 84 

หมายเหตุ 

  ส าหรับนิสิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ไม่สามารถศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎี

บัณฑิตตามข้อก าหนดของหลักสูตร หรือประสงค์ต้องการที่จะส าเรจ็การศึกษาเพียงแค่ระดับมหาบัณฑิต 

สามารถแจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือขอส าเรจ็การศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ได้ เน่ืองจากรายวิชาบังคับส่วนหน่ึงของหลักสตูรแบบ 
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2.2 น้ี เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ทั้ งน้ีขึ้ นอยู่กับ 

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของทั้งสองหลักสูตรที่จะพิจารณาหรือก าหนดเง่ือนไขใด

เพ่ิมเติม และให้มติของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรของทั้งสองหลักสูตรถือเป็นข้อสิ้นสดุ 

 

ความหมายของรหสัวิชา  

ความหมายของเลขรหสั (แบบ 1.1)  

               เลขรหัสนอกวงเลบ็    หมายถึง    จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชา 

               เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1   หมายถึง    จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

               เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2   หมายถึง    จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติการ 

               เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3   หมายถึง    จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 

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

             วิชาปฏบัิติการวิจัย    3 หน่วยกิต   เทา่กบั  3(1-4-4)           

รายวิชาในหมวดต่าง ๆ ของหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1) 

  ปพอ 892  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก                           48 หน่วยกติ 

  GRD 892  Dissertation 

 

ความหมายของเลขรหสั (แบบ 2.1 และแบบ 2.2) 

 

รหสัตวัอกัษร 

           วป (RB) หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

 

รหสัตวัเลข 

  เลขรหัสหลักร้อย  หมายถึง  ระดับปริญญา 

เลขรหัสหลักสบิ   หมายถึง  วิชาแขนง 

หลกั   รหสั ความหมาย 

รอ้ย  ระดับปริญญา ได้แก่ 

 5 และ 6 

    7 

วิชาระดับปริญญาโท 

วิชาระดับปริญญาเอก 

 8 และ 9 วิชาสมัมนา หรือหัวข้อพิเศษ หรือปฏบัิติการ 

วิจัยหรือการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือปริญญา

นิพนธ ์

สิบ  แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกบัหลักสตูร ได้แก่ 

    0 วิชาที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัย 

    1 วิชาที่เกี่ยวกบัสถิติ และคอมพิวเตอร์ 
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หลกั   รหสั ความหมาย 

   2,3 วิชาที่เกี่ยวกบัจิตวิทยาในหมวดพฤติกรรมศาสตร์ 

   4,5 วิชาที่เกี่ยวกบัสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาใน

หมวดวิชาพฤติกรรมศาสตร์ 

    6 วิชาที่เกี่ยวกบัสังคมศาสตร์อื่น ๆ 

    7 วิชาที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา 

    8 วิชาที่เป็นสหวิทยาการ 

    9 วิชาพิเศษ 

 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1) 

ก. หมวดวิชาบงัคบั 

กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั (6 หน่วยกิต) 

วป  701 วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง       3(2-2-5) 

RB 701 Advanced Research Methods in Behavioral Science  

วป  711 สถิติหลายตัวแปรเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB 711   Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

 

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์(6 หน่วยกิต) 

วป  781   การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกบัการท างาน 3(3-0-6) 

RB 781 Work Socialization  

วป  881 สมัมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ 3(1-4-4) 

RB 881   Seminar in the Philosophy of Behavioral Science  

    

กลุ่มวิชาปฏิบติัการวิจยั (3 หน่วยกิต) 

วป  804 ปฏบัิติการวิจัยขั้นสูง 3(1-4-4) 

RB 804 Advance Research Practicum  

     

ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

  นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือกลุ่มวิชาพฤติกรรม

ศาสตร์รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซ่ึงนิสิตจะต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกระดับปริญญาเอก คือ 

รายวิชาที่เลขรหัสหลักร้อยข้ึนต้น ด้วยเลข 7 

 

ค. หมวดปริญญานพินธ ์  

ปพอ  891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 36 หน่วยกติ 

GRD  891   Dissertation  
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 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2) 

ก. หมวดวิชาบงัคบั 

กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั (15 หน่วยกิต) 

วป  501 วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB 501 Research Methods in Behavioral Science    

วป  502   การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์     3(2-2-5) 

RB  502   Construction and Development of Measuring Instruments in 

Behavioral Science 

 

วป  511   สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  511   Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

วป  701 วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง       3(2-2-5) 

RB  701 Advanced Research Methods in Behavioral  Science  

วป  711 สถิติหลายตวัแปรเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  711   Multivariate Statistics  for  Data  Analysis  in  Behavioral  

Science 

 

          

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์(9 หน่วยกิต) 

วป  521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา 3(3-0-6) 

RB  521   Behavioral  Science  in  Psychological  Perspectives  

วป  541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์  3(3-0-6) 

RB  541 Social Foundations of Human Behavior  

วป  881 สมัมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ 3(1-4-4) 

RB  881 Seminar in the Philosophy of Behavioral Science  

    

กลุ่มวิชาปฏิบติัการวิจยั (6 หน่วยกิต) 

วป  803 ปฏบัิติการวิจัย 3(1-4-4) 

RB  803 Research Practicum  

วป  804 ปฏบัิติการวิจัยขั้นสูง 3(1-4-4) 

RB  804 Advance Research Practicum   

 

ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

  นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือกลุ่มวิชาพฤติกรรม

ศาสตร์รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซ่ึงนิสิตที่จะส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกต้องเลือกเรียน

รายวิชาเลือกระดับปริญญาเอก คือ รายวิชาที่เลขรหัสหลักร้อยข้ึนต้นด้วยเลข 7 ส่วนนิสิตที่จะส าเร็จ
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การศึกษาในระดับปริญญาโทต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกระดับปริญญาโท คือ รายวิชาที่เลขรหัสหลักร้อย

ขึ้นต้นด้วยเลข 5 และ เลข 6 

 

ค. หมวดปริญญานพินธ ์

ปพอ  892 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก                                           48 หน่วยกติ 

GRD  892 Dissertation  

 

  3.1.3  แผนการศึกษา 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1)     

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

วป 701  วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์         3(2-2-5)                                                วป 711  สถิติหลายตัวแปรเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล            3(2-2-5)                                                

ทางพฤตกิรรมศาสตร์    

วป 781  การถ่ายทอดทางสงัคม                    3(3-0-6) 

 เกี่ยวกบัการท างาน                                                                                                                                                     

วป 881  สมัมนาปรัชญาพฤตกิรรมศาสตร์                      3(1-4-4) 

 วิชาเลือก                                            (เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ)                                                                       

รวม 6 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

วป 804 ปฏบิัตกิารวิจัยขั้นสงู                        3(1-4-4) ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก  9 หน่วยกติ 

วิชาเลือก                             (เลือก 1 วชิา 3 หน่วยกติ)  

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก  9 หน่วยกติ  

รวมรายวิชา 6 หน่วยกิต 

และปริญญานิพนธ ์9 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์9 หน่วยกิต 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก  9 หน่วยกติ ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก  9 หน่วยกติ 

ปริญญานิพนธ ์9 หน่วยกิต ปริญญานิพนธ ์9 หน่วยกิต 

 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2) 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

วป 501  วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์              3(2-2-5)                        วป 502  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย              3(2-2-5) 

            ทางพฤตกิรรมศาสตร์                                                               

วป 521  พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา                  3(3-0-6)                      

             

วป  วป 5วป 511  สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล                       3(2-2-5)                                                                                                                                                                           

          ทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

วป 541  พ้ืนฐานทางสงัคมเกี่ยวกบั                      3(3-0-6) 

             พฤตกิรรมมนุษย์                                                                                               

วิชาเลือก    วิชาเลือก                                    (เลือก 1 วชิา 3 หน่วยกติ) 

รวม 9 หน่วยกิต             รวม 9 หน่วยกิต 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 

วป 701  วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์               3(2-2-5)                          วป 881  สมัมนาปรัชญาพฤตกิรรมศาสตร์               3(1-4-4) 

วป 711  สถิติหลายตัวแปรเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล    3(2-2-5)                                                

              ทางพฤตกิรรมศาสตร์    

วิชาเลือก                                     (เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ) 
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วป  803  ปฏบิัตกิารวิจัย                                   3(1-4-4)                                               
รวม 9 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1  ป่ีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

วป 804 ปฏบิัตกิารวิจัยขั้นสงู                              3(1-4-4)                                              ปพอ 892 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก            12 หน่วยกติ                                           

ปพอ 892 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก           12 หน่วยกติ                                            
รวมรายวิชา 3 หน่วยกิต 

และปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกิต 

ปีที ่4ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4ภาคการศึกษาที ่1 

ปพอ 892 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก        12 หน่วยกติ                                           ปพอ 892 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก        12 หน่วยกติ                                           

ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกิต ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกิต 

   

  3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา 

ก.หมวดวิชาบงัคบั 

กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั 
U 
วป  501   วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
RB 501   Research Methods in Behavioral Science 

 
 

วป  502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
RB 502 Construction and Development of Measuring Instruments in 

Behavioral Science 

 

วป  511   สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB 511   Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

วป  701   วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง       3(2-2-5) 

RB 701 Advanced Research Methods in Behavioral Science  

วป  711 สถิติหลายตัวแปรเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB 711   Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

     

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์

วป  521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา 3(3-0-6) 
RB  521 Behavioral Science in Psychological Perspectives  
วป  541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 
RB  541   Social Foundations of Human Behavior  

วป  781   การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกบัการท างาน                              3(3-0-6) 

RB  781   Work Socialization  

วป  881 สมัมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ 3(1-4-4) 

RB  881   Seminar in the Philosophy of Behavioral Science  
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ข. หมวดวิชาเลือก 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั 

วป  503 พ้ืนฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 

RB  503 Foundation of Qualitative Research  

วป  504 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจัยพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

RB  504 Academic English Skills and Fundamental Research  

วป  510 ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  510 Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research  

วป  512 สถิติเพ่ืองานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  512 Statistics for Experimental Research in Behavioral Science  

วป  513 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  513 Digital Technology Applications in Behavioral Science Research  

วป  702 เทคนิคการวิเคราะห์เคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  702 Analytical Technique for Measuring Instruments in  Behavioral 

Science 

 

วป  703   การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 

RB  703   Qualitative  Research  

วป  704 วิธวิีจัยทางสนัติภาพและความขัดแย้ง 3(3-0-6) 

RB  704 Research Methods in Peace and Conflict  

วป  705 ทกัษะการวิจัยขั้นสูงและทกัษะภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

RB  705 Advance Research and Academic English Skills   

วป  706 การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่ 3(2-2-5) 

RB  706 Innovative Behavioral Assessment  

วป  707 ทฤษฎีการตอบสนองรายข้อส าหรับพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB 707 Item Response Theory for Behavioral Science  

วป  712 สถิติหลายตัวแปรขั้นสูงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  712 Advanced Multivariate Statistics  for  Data  Analysis  in  

Behavioral  science 

 

วป   713 การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท 3(2-2-5) 

RB  713   Analysis  of  Categorical  Data  

วป  714   การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีวัดซ า้ 3(2-2-5) 

RB  714 Analysis  of  Repeated  Measures  

วป  715   การสงัเคราะห์งานวิจัย 3(2-2-5) 

RB  715   Research  Synthesis  

วป  800 หัวข้อคัดสรรทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์            3(2-2-5) 
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RB  800   Selected Topics in Behavioral Science Research  

วป  801 สมัมนาเทคนิคการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสงู 3(1-4-4) 

RB  801 Seminar in Advanced Behavioral Science Research Techniques  

วป  802 สมัมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ 3(1-4-4) 

RB  802 Seminar in Qualitative Research  

   
U 
 
 
 
 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์

กลุ่มวิชาจิตวิทยา 

วป  522   ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิต 3(3-0-6) 
RB  522 Theories and Research in Psychological Development  
วป  523 การวิเคราะห์พฤติกรรม และการปรับพฤติกรรม 3(3-0-6) 
RB  523 Behavior Analysis and Behavior Modification  

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

RB  531   Attitudes and the Prediction of Behavior  

วป  532 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิตการ

ท างาน  

3(3-0-6) 

RB  532 Positive Psychology and Conflict Management for the Quality of 

Work Life 

 

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

RB  533 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context  

วป  534 จิตวิทยาสขุภาพ 3(3-0-6) 

RB  534 Health Psychology  

วป  564 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  564 Economic Psychology  

วป  721 ผู้น า สมาชิก และการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 

RB  721 Leadership, Membership and Organization Development  

วป  722    จิตวิทยาเพ่ือสนัติภาพ 3(3-0-6) 

RB  722 Peace Psychology  

วป  723   จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์กับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 3(3-0-6) 

RB  723 Economic Psychology and Philosophy of Sufficiency Economy  

วป  731  

RB  731 

การวิจัยและกลวิธใีนการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพ่ือประสทิธผิลของงาน 

Research and Techniques for the Development for Work Effectiveness 

3(3-0-6) 

วป 732  

RB 732   

การพัฒนาแรงจูงใจในการท างาน 

Development of Work Motivation 

3(3-0-6) 

 

    



29 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตรอื์่น ๆ 

วป  551 พฤติกรรมศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 

RB  551 Behavioral Sciece in Cultural Anthropology Perspective  

วป   561 โครงสร้าง และกระบวนการทางการเมือง 3(3-0-6) 
RB  561 Political Structure and Process  
วป  562 พุทธศาสนากบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
RB  562 Buddhism and Quality of Life  
วป  563 พฤติกรรมการสื่อสารในสงัคมดิจิทลั 3(3-0-6)              

RB  563 Communication Behavior in Digital Age  

วป   571 ประชากรกบัการพัฒนาสงัคม 3(3-0-6) 
RB  571 Population and Social Development  

      

กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 

วป  581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์      3(3-0-6) 

RB  581   Socialization and Human Development  

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

RB  582 Behavioral Science and Inequality  

วป  583 จริยธรรมกบัจริยศึกษา 3(3-0-6) 
RB  583 Morality and Moral Education  

วป  584 การบริหารจัดการโครงการ   3(2-2-5) 

RB  584 Project Management   

วป  681 การวิจัยเพ่ือวางนโยบายการพัฒนาเดก็ และเยาวชน 3(3-0-6) 

RB  681 Research for Youth Development Policy  

วป  682 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกบัการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 

RB  682 Philosophy of Sufficiency Economy and the Development  

of Quality of Life and Work 

 

วป  761 พุทธศาสนากบัการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 

RB  761 Buddhism and Human Behavior Development  

วป  781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกบัการท างาน 3(3-0-6) 

RB  781 Work Socialization  

วป  782 จริยธรรมกบัการพัฒนาบุคคลและสังคม 3(3-0-6) 

RB  782 Morality and Personal - Social Development  

วป  783 การวิจัยกบันโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

RB  783 Research and Policies in Human Resource Development  

วป  882 หัวข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(1-4-4) 



30 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

 

RB  882 Special Topics in Behavioral Science  

วป  883 สมัมนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาเยาวชน 3(1-4-4) 

RB  883   Seminar in Youth Psychological Development Research  

วป  884 สมันาเทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสนัติภาพ           3(1-4-4) 

RB  884 Seminar in Techniques of Conflict Resolution and Peace building  

วป  991 การศึกษาเฉพาะบุคคล 3(3-0-6) 

RB  991   Individual Study  

 

กลุ่มวิชาปฏิบติัการวิจยั  

วป  803 ปฏบัิติการวิจัย 3(1-4-4) 
RB  803 Research Practicum  
วป  804   ปฏบัิติการวิจัยขั้นสูง 3(1-4-4) 
RB  804 Advance Research Practicum  

 

ปริญญานิพนธ์  

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 36 หน่วยกติ 
GRD 891 Dissertation     
ปพอ 892  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 48 หน่วยกติ 
GRD 892   Dissertation  

U 

   

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั   

วป 501   วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 501 Research Methods in Behavioral Science  

                งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือให้เข้าใจวิธีการวิจัยที่ใช้ในการท าความเข้าใจ อธิบาย 

ท านาย พฤติกรรมบุคคลและสังคม โดยศึกษาขั้นตอนของการวิจัยตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการวิจัยการเลือกใช้วิธวิีจัยที่เหมาะสมกบัโจทย์วิจัยและท า

การวิพากษ์วิจารณ์จุดแขง็ และจุดอ่อนของการวิจัย โดยให้ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย

เชิงคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย ฝึกเขียนเค้าโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้

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   การสรา้งและพฒันาเครือ่งมือวดัทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 502 Construction and Development of Measuring Instruments in 

Behavioral Science 

 

                ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกบัการวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่ 

วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการ

วางแผนเคร่ืองมือวัด การเขียนข้อค าถาม หรือข้อความ การวิเคราะห์รายข้อ การทดสอบและการ

ปรับปรุงข้อค าถาม การวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวัด การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและ

พัฒนาเคร่ืองมือวัด รวมทั้งรู้จักวิธกีารใช้เคร่ืองมือวัดในการรวบรวมและตีความหมายของข้อมูล 

               Study and practice of the principles of measurement based on the classical and 

modern test theories; construction and validation of measuring instruments in behavioral 

science. design measurement, question items/statements, item analysis, testing, revision, 

validation, writing the construction and development of measuring instruments using other 

methods in the collection and interpretation of data. 

วป 503 พื้ นฐานการวิจยัเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 

RB 503  Foundation of Qualitative Research  

                แนวคิดหลักการของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มี

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

การเขียนรายงานการวิจัยผ่านการฝึกปฏบัิติจริงในสนามวิจัย 

                Basic concept of qualitative research methodology and accepted standards of 

qualitative research and practices in research design, data collection, data analysis and report 

writing through practice in the actual setting. 

RB 504 Academic English Skills and Fundamental Research 3(2-2-5) 

วป 504 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจยัพื้ นฐาน   

                An introduction to essential research skills, including the basics of research ethics. 

A focus on critical reading skills for reviewing research papers in behavioral science. Analyzing 

and synthesizing the information to identify a research problem, and developing your own 

research topic. Build research writing skills by integrating the information from reviewed 

literature, and understanding the formal vs informal styles of writing. Practice communication 

skills for academic development. 

              ทกัษะการวิจัยที่ส าคัญและจรรยาบรรณของการวิจัย การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ 

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย การก าหนดหัวข้อการวิจัย

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การเขียนเพ่ือการวิจัยทั้งแบบที่

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

RB 510   Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research  

                ศึกษาสถิติเพ่ือบรรยายและสรุปข้อมูล หลักการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ีย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการพยากรณ์และสถิตินอนพาราเมทริก โดยการ

ฝึกปฏบัิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป รวมทั้งการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเพ่ือตอบปัญหา

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 สถติิเพือ่การวิเคราะหข์อ้มูลทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

                สถิติเชิงบรรยาย การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยสถิติทดสอบที การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งทางเดียวและสองทาง การเปรียบเทียบรายคู่ส าหรับอิทธิพลหลักและ

ปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่ปรับแล้ว การวิเคราะห์

สหสมัพันธ ์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 สถติิเพือ่งานวิจยัเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 512   Statistics for Experimental Research in Behavioral Science  

                หลักการวิจัยเชิงทดลอง แบบจ าลองทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

เปรียบเทยีบพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ถดถอย เพ่ือใช้ในแบบแผน

งานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์แบบสุ่มสมบูรณ์ที่มีแฟคเตอร์เดียว แบบแผนแฟคทอเรียลที่

มีการสุ่มสมบูรณ์ แบบแผนสุ่มภายในบลอ็ก แบบแผนการวัดซ า้ แบบแผนจัตุรัสลาติน แบบแผนไฮ

ราคิคอลและสปลิทพลอ็ท 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   การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในงานวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร ์                                  3(2-2-5) 

RB 513 Digital Technology Applications in Behavioral Science Research  

                การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตั้งแต่การคิดและ

ออกแบบการวิจัย การจัดระบบข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

แปลผล การจัดท าบรรณานุกรม 

                Digital technology applications in conducting process for both quantitative and 

qualitative research beginning from research conceptualization and designs, data organization, 

data searching, data gathering, data analysis with interpretation and doing bibliography. 

วป 701   วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรข์ั้นสูง 3(2-2-5) 

RB 701   Advanced Research Methods in Behavioral Science  

              ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัยขั้นสูงที่ใช้เพ่ือการพัฒนาบุคคลและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 

และวิธีวิจัยใหม่ ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติวิธีวิจัยในแต่ละรูปแบบที่ตอบโจทย์ทาง

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 เทคนคิการวิเคราะหเ์ครือ่งมือวดัทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 702 Analytical Technique for Measuring Instruments in  Behavioral 

Science 

 

              ศึกษาและฝึกปฏบัิติเทคนิค การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัด และสรุปผลในการวัดทาง

พฤติกรรมศาสตร์ที่ ซับซ้อน 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 การวิจยัเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 

RB 703 Qualitative Research  

              แนวคิดหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ การวิจัย

เชิงชาติพันธุ์วรรณนา การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา การวิจัยแบบกรณีศึกษา การวิจัยแบบสร้าง

ทฤษฎีจากฐานราก ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล 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   วิธีการวิจยัทางสนัติภาพและความขดัแยง้ 3(3-0-6) 

RB  704  Research Methods in Peace and Conflict  

              ศึกษางานวิจัยทางสันติภาพและความขัดแย้งทั้งในเชิงทฤษฎี ปฏิบัติ และจริยธรรมของ

การวิธีการวิจัยในทางความขัดแย้งจากมุมมองของพฤติกรรมศาสตร์ เพ่ือให้เข้าใจวิธีการวิจัยที่ใช้ใน

การท าความเข้าใจ อธิบาย ท านาย พฤติกรรมบุคคลและสังคม  โดยศึกษาขั้นตอนต่างๆของการวิจัย

ตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการวิจัย  การเลือกใช้

วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัย และท าการวิพากษ์วิจารณ์จุดแขง็ และจุดอ่อนของการวิจัย โดยให้

ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ฝึกปฏบัิติเขียนเค้าโครงการวิจัยทางสันติภาพ

และความขัดแย้งที่ได้มาตรฐาน 

              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 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจยัขั้นสูง  

              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. 

              ทักษะการวิจัยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือนักพฤติกรรมศาสตร์  การใช้จรรยาบรรณในการ

วางแผน ด าเนินการ และเขียนรายงานการวิจัย การใช้ APA สไตล์ในการเขียน บทคัดย่อและรายงาน

การวิจัย การฝึกการน าเสนอ เค้าโครงการวิจัย และผลจากการวิจัย 

วป 706 การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่ 3(2-2-5) 

RB 706 Innovative Behavioral Assessment  

              พฤติกรรมที่มีลักษณะซับซ้อนในยุคดิจิทัล วิธีการประเมินพฤติกรรมแนวใหม่ หลักการ

และการประยุกต์ใช้วิธีการประเมินแนวใหม่ในการประเมินพฤติกรรม โดยบูรณาการทฤความ

เที่ยงตรงและโมเดลวินิจฉัยทางพุทธปัิญญา 

              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 ทฤษฎีการตอบสนองรายขอ้ส าหรบัพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 707 Item Response Theory for Behavioral Science  

              ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองรายข้อ และโมเดลการตอบสนองรายข้อที่มี

ค่าพารามิเตอร์ตัวเดียว สองตัว สามตัว และหลายตัวเลือก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ตามโมเดลการตอบสนองรายข้อ 

             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, three-

parameter 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 สถติิหลายตวัแปรเพือ่การวิเคราะหข์อ้มูลทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 711 Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

              ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการแจกแจงพหุตัวแปร ข้อตกลงเบ้ืองต้นของการใช้สถิติพหุตัว

แปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุตัวแปร กรณี กลุ่มตัวอย่างเดียว สองกลุ่ม การวัดซ า้ และการ

วิเคราะห์ร่วม การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์จ าแนกและการถดถอยแบบโลจิสติก การ

วิเคราะห์สหสมัพันธค์าโนนิคอล 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 สถิติหลายตัวแปรขั้ นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรม

ศาสตร ์  

3(2-2-5) 

 

RB 712   Advanced Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral 

Science 

 

              การวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างเชิงเส้น  การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน การเปรียบเทยีบพหุกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว การวิเคราะห์ข้อมูลหลาย

ระดับ และการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรข้ันสูงในงานวิจัยทาง

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 การวิเคราะหข์อ้มูลจดัประเภท 3(2-2-5) 

RB 713 Analysis of Categorical Data  

              แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท การวิเคราะห์ตารางคอนตินเจนซี ตั้งแต่

สองมิติขึ้ นไป โมเดลทางสถิติในการวิเคราะห์ไค-สแควร์ โลจิท และล๊อกลิเนียร์ วิธีการประมาณ
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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. 

วป 714   การวิเคราะหข์อ้มูลกรณีวดัซ ้ า                                         3(2-2-5) 

RB 714   Analysis of Repeated Measures  

              แนวคิดเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ มีการวัดซ ้า ทั้ งข้อมูลจากการศึกษาช่วงยาว 

(Longitudinal study) หรือจากการวิจัยเชิงทดลองที่มีการวัดซ ้าหลาย ๆ คร้ัง การวิเคราะห์อนุกรม

เวลา (Time Series) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนกรณีวัดซ า้ทั้งในกรณีที่มีตัวแปรตาม 1 ตัวและ

มากกว่า 1 ตัว แบบจ าลองสมการโครงสรา้งเชิงเสน้ส าหรบัขอ้มูลทีว่ดัซ ้ 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   การสงัเคราะหง์านวิจยั 3(2-2-5) 

RB 715   Research Synthesis  

              รูปแบบและเทคนิคของการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ข้อเด่นและ

ข้อด้อยของการสงัเคราะห์งานวิจัย  ศึกษาตัวอย่างการสงัเคราะห์งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

              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 หวัขอ้คดัสรรทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 800 Selected Topics in Behavioral Science Research  

              ประเด็นที่ ลึกซ้ึงเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย สถิติ  การประเมิน หรือการวัดทาง

พฤติกรรมศาสตร์ที่เป็นความก้าวหน้าของวิธวิีทยาที่นิสติมีความสนใจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะบุคคล ฝึก

ปฏบัิติภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่มีความสามารถตรงตามหัวข้อ 

                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 สมัมนาเทคนคิการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรข์ั้นสูง 3(1-4-4) 

RB 801 Seminar in Advanced Behavioral Science Research Techniques  

                สมัมนาหัวข้อ ที่เป็นเทคนิคขั้นสงูหรือเทคนิคใหม่ๆในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ฝึกปฏบัิติ

วิเคราะห์เทคนิคที่สนใจเปรียบเทยีบให้เหน็จุดเด่น 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   สมัมนาการวิจยัเชิงคุณภาพ 3(1-4-4) 

RB 802 Seminar on Qualitative Research  

               สัมมนาทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกหัวข้อที่สนใจตามเทคนิค

การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยภาคสนาม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัย 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. 

 

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์

วป 521   พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา 3(3-0-6) 

RB 521   Behavioral Science in Psychological Perspectives  

                ผลการวิจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่อธิบายพฤติกรรมของบุคคล และกลุ่ม

แนวคิดใหม่รวมทั้งศึกษาจิตวิทยาสรีระ และอิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่ มีผลต่อ

พฤติกรรมของบุคคล อิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล อธิบาย

การเกิดพฤติกรรมของบุคคลด้วย ทฤษฎี กลุ่ม การรู้คิด พฤติกรรมนิยม จิตวิเคราะห์ มนุษยนิยม 

จิตวิทยาสรีระ และแนวคิดใหม่ 

                 Results of psychological and behavioral science research to explain human 

behaviors, and other new concepts including physiology and influence of genetics and 

environment of human behaviors. Explain human behaviors through a focus on Cognitive 

Approach, Behavioral Approach, Psychoanalytic Approach, Humanist Approach and other new 

concepts. 

วป 522   ทฤษฎีและการวิจยัพฒันาการทางจิต 3(3-0-6) 

RB 522   Theories and Research in Psychological Development  

                ทฤษฎี การวิจัยพัฒนาการทางจิตของบุคคล ด้านการรู้คิด ภาษา อารมณ์ สังคม และ

จริยธรรม วิธกีารวิจัยเชิงพัฒนาการในแต่ละแบบ 

                Theories and researches in psychological development from cognitive, linguistic, 

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

research methods.  

วป 523   การวิเคราะหพ์ฤติกรรมและการปรบัพฤติกรรม                                              3(3-0-6) 

RB 523   Behavior  Analysis  and  Behavior  Modification  

                ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไข  แนวคิดพฤติกรรมปัญญานิยม การวิเคราะห์พฤติกรรม 

เทคนิคการปรับพฤติกรรม การสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม 

                Conditioning theory, Cognitive Behavior Approach, behavior analysis, behavior 
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modification, and behavior modification programs. 

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

RB 531 Attitudes and the Prediction of Behavior  

                ความหมาย ทฤษฎี และผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเจตคติกับพฤติกรรม 

ปัจจัยท านายเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล การพัฒนาและการปรับเปล่ียนเจตคติเพ่ือพฤติกรรมที่

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   จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขดัแยง้เพือ่คุณภาพชีวิต 

การท างาน 

3(3-0-6) 

RB 532 Positive Psychology and Conflict Management  for the Quality 

of Work Life 

 

                ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทางจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์และบูรณาการกบักระบวนการจัดการความขัดแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิตการท างาน 

                 Theories, concepts, and research of positive psychology for development of 

desired characteristics and integration with conflict management processes for enhancing quality 

of work life. 

วป 533 ปฏิสมัพนัธแ์ละการปรบัตวัในการท างานต่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 

RB 533 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context  

                 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่ เกี่ยวกับค่านิยม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนที่ มี

วัฒนธรรมต่างกนั การปรับตัวและวิธกีารปฏบัิติของการอยู่ร่วมกนัระหว่างคนท างานต่างวัฒนธรรมใน

องค์การเพ่ือสขุภาวะและคุณภาพชีวิตการท างาน 

                Concepts, theories, research works on values and social interactions of intercultural 

groups, adjustment and practices of intercultural communal living in an organization for 

promoting the quality of work-life. 

วป 534 จิตวิทยาสุขภาพ 3(2-2-5) 

RB 534 Health Psychology  

                แนวคิดทฤษฎี การวิจัยทางด้านสุขภาพ สุขภาวะ อิทธิพลของจิตวิทยาสุขภาพ การ

ประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพ ความ

ฉลาดทางอารมณ์ ความรอบรู้ด้านสขุภาพ โรคจากการท างาน  ความเครียด การเผชิญความเครียด 

                Concepts, theories, and research of health wellbeing, effect of health psychology, 

Applying psychology concepts for health behavioral modification, health quotient, emotional 

quotient, health literacy, work-related disease, stress and coping. 
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วป 541 พื้ นฐานทางสงัคมเกีย่วกบัพฤติกรรมมนุษย ์ 3(3-0-6) 

RB 541 Social Foundations of Human Behavior  

                 แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ และการประยุกต์ใช้

แนวคิดทฤษฎีเพ่ือการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

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

application for behavioral science research. 

วป 551   พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงมานุษยวิทยา 3(2-2-5) 

RB 551 Behavioral Science in Cultural Anthropology Perspective  

                พฤติกรรมมนุษย์ผ่านการมองแบบองค์รวม พฤติกรรมมนุษย์ที่ก  าเนิดจากอิทธิพลทาง

วัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างในความเป็นมนุษย์ และมิติของพฤติกรรมมนุษย์ผ่าน

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางมนุษยวิทยา

วัฒนธรรมเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

                 Human behavior from a holistic approach of cultural anthropology, culture 

influences on human behavior, similarities and differences of culture, and dimensions of human 

behavior through concepts, theories, and cultural anthropology researches. Apply cultural 

anthropology theories and concepts for behavioral science research. 

วป 561 โครงสรา้งและกระบวนการทางการเมือง 3(3-0-6) 

RB 561   Political Structure and Process  

                โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง โดยเน้นที่โครงสร้างสถาบันทางการเมือง และ

บทบาทของสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญ บทบาทชนช้ันผู้น าทางการเมือง ทหาร พรรคการเมือง กลุ่ม

ผลประโยชน์ระบบราชการ  นอกจากน้ียังมีการศึกษาการมีส่วนร่วม การถ่ายทอดทางการเมือง 

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

RB 562 Buddhism and Quality of Life  

                แนวคิดของพระพุทธศาสนา เน้นการได้มาซ่ึงสัจธรรมจากการตรัสรู้ ลักษณะ หลักไตร

ลักษณ์ หลักอิทปัปัจจยตาหรือปฏจิจสมุปบาท หลักอริยสจั 4 หลักกรรม หลักศีลธรรม หลักคุณธรรม

ที่สมัพันธก์บัคุณภาพชีวิต             

                 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 พฤติกรรมการสือ่สารในสงัคมดิจิทลั 3(3-0-6) 

RB 563 Communication Behavior in Digital Society  

                แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสื่อสาร ปัจจัยที่ ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการสื่อสาร กลยุทธก์ารสื่อสารในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

                Concepts, theories and findings related to communicaion behavior; factor 

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

วป 564   จิตวิทยาเศรษฐศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 564 Economic Psychology  

                ศึกษากลไกทางจิตวิทยาที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ความชอบ 

วิจารณญาณการเลือก ทางเลือก ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยที่ ส่งอิทธิพลต่อความชอบ 

วิจารณญาณการเลือก ทางเลือกปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ผลของการตัดสินใจเลือกด้าน

ปรากฏการณ์และกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์จากการตัดสนิใจ  

                Study the psychological mechanisms underlying economic behavior preferences; 

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

processes and phenomena. 

วป 571 ประชากรกบัการพฒันาสงัคม 3(3-0-6) 

RB 571 Population and Social Development  

                วิสัยทศัน์ด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาสังคม และการน า

การศึกษามาพัฒนาคนและสงัคม 

                Vision in Education, the relationship between education and social development 

and education application for population and social development. 

วป 581   การถ่ายทอดทางสงัคมกบัพฒันาการของมนุษย ์ 3(3-0-6) 

RB 581   Socialization and Human Development  

                แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการในการถ่ายทอดทางสังคม อิทธิพล

ระหว่างมนุษย์กบัสภาพแวดล้อม ผลที่มีต่อลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล 

               The concepts, theories, and research findings in the socialization process; the 

interactions between humans and environment; and the effects on the psychological and 

behavioral characteristics of individuals. 

วป 582 พฤติกรรมศาสตรก์บัความเหลือ่มล ้ า                                                           3(3-0-6) 

RB 582 Behavioral Science and Inequality  

                แนวความคิดของความเหล่ือมล า้ตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความเหล่ือมล ้า

ทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ วัฒนธรรมของความเหล่ือมล า้โดยมุ่งเน้นการปรับตัวของบุคคลและ

ค่านิยมของสงัคมตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหาความเหล่ือมล า้ทางสังคม 
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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 จริยธรรมกบัจริยศึกษา 3(2-2-5) 

RB 583   Morality and Moral Education  

                ทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบของจริยธรรม

ศึกษา แนวทางการพัฒนาจริยธรรม ซ่ึงปฏบัิติในโรงเรียนและชุมชน 

                The theories and research results in behavioral science. The meaning and factors of 

ethics. Approaches of ethics development that are in practice in schools and communities. 

วป 584 การบริหารจดัการโครงการ    3(2-2-5) 

RB 584 Project Management  

                หลักการขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ การประเมินผลส าเร็จของ

โครงการเทคนิคหรือวิธกีารจากสหวิทยาการ วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการ จิตวิทยา

องค์การ 

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

multidisciplinary techniques, methods of economics, accounting, management and 

organizational psychology. 

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

RB 681 Research for Youth Development Policy  

                แนวคิดนโยบายสาธารณะ หลักการวิจัยและพัฒนา สภาพสังคมไทยในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต เพ่ือวางแนวทางการวิจัยที่สามารถเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเด็กและ

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 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ

ท างาน 

3(2-2-5) 

RB 682 Philosophy of Sufficiency Economy and the Development of 

Quality of Life and Work 

 

                วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคลและสงัคม คุณภาพชีวิตในการท างาน 

                 Analyze, research and apply the Sufficiency Economy philosophy, for the 

improvement of the quality of life in individual and societal levels, and for the dimension of the 

quality of work life. 
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วป  721   ผูน้ า สมาชิก และการพฒันาองคก์ร  3(3-0-6) 

RB  721   Leadership Membership and  Organization  Development  

              บทบาทของผู้น าในการเปล่ียนแปลงองค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว  แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ภาวะผู้น า ภาวะผู้ตาม และกระบวนการการ

เปล่ียนแปลงองค์การ เพ่ือบรรลุเป้าหมายและพันธกจิขององค์การ 

              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 จิตวิทยาเพือ่สนัติภาพ                                                                    3(3-0-6)   

RB  722 Peace Psychology  

              การศึกษาตัวแบบทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของจิตวิทยาเพ่ือสันติภาพเพ่ือท าความ

เข้าใจการเกิดความขัดแย้งและความรุนแรง แนวคิดสันติภาพเชิงลบ (ก าจัดความรุนแรง) 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   จิตวิทยาเศรษฐศาสตรก์บัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง                              3(3-0-6) 

RB 723 Economic Psychology and Philosophy of Sufficiency Economy  

              ศึกษาบทบาทของปัจจัยและกระบวนการทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อวิจารณญาณการเลือก การ

ตัดสินใจ ความกินดีอยู่ดีของหน่วยเศรษฐกิจ ทฤษฎีพรอสเพค ฟังก์ชันมูลค่า ผลกระทบการวางทุน 

การสร้างกรอบทางความคิดและการคิดเชิงบัญชี การหลีกเล่ียงการสญูเสยี การแก้ปัญหาแบบรวบยอด

และความเบ่ียงเบนของกระบวนการคิด การประยุกต์แนวคิดจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์กับปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

              Study the roles of psychological factors and processes in judgments, decision-

making, 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 การวิจัยและกลวิธี เทคนิคในการพัฒนาบุคคล และกลุ่มเพื่อ

ประสิทธิผลของงาน     

3(3-0-6) 

RB 731   Research and Techniques for the Development of Work 

Effectiveness 

 

              รูปแบบวิธีการวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ กระบวนการ และผลการท างานที่มี

ประสทิธผิลของบุคคลและกลุ่ม การวิเคราะห์ สังเคราะห์คุณลักษณะของบุคคล กลุ่ม และองค์กร และ

กลวิธกีารพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพ่ือประสทิธผิลของงาน 
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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   การพฒันาแรงจูงใจในการท างาน 3(3-0-6) 

RB 732   Development of Work Motivation  

              ศึกษาความส าคัญของแรงจูงใจในองค์การที่ ส่งผลต่อการท างาน วิเคราะห์ทฤษฎีและ

วิธีการพัฒนาแรงจูงใจในการท างาน ศึกษาปัจจัยทั้งด้านบุคคล งาน และสิ่งแวดล้อมในองค์การที่

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน 

              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   พุทธศาสนากบัการพฒันาพฤติกรรมมนุษย ์                                        3(3-0-6) 

RB 761   Buddhism and Human Behavior Development  

               ธรรมชาติพฤติกรรมมนุษย์ ตามกฎนิยาม 5 ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่ยังไม่ได้พัฒนา

กับพฤติกรรมที่พัฒนาแล้ว ศึกษากระบวนการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ด้วยหลักไตรสิกขา คุณสมบัติที่

ส าคัญของ  บุพนิมิตของมรรค7ประการ กัลยาณมิตร  จริต 6 และบุคคล 4  เป็นต้น 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   การถ่ายทอดทางสงัคมเกีย่วกบัการท างาน 3(2-2-5) 

RB 781   Work Socialization  

              ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ และกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเร่ืองการ

ท างาน การถ่ายทอดทางสงัคมขององค์การและวิชาชีพ ปัจจัยเชิงเหตุของการท างานและผลของงานที่มี

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   จริยธรรมกบัการพฒันาบุคคลและสงัคม 3(3-0-6) 

RB  782   Morality and Personal - Social Development  

                การวิเคราะห์ทฤษฎี และผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของบุคคลและสังคม ศึกษา

สาเหตุและกระบวนการพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมค่านิยม ทั้งในส่วนบุคคล กลุ่ม และสังคม ตลอดจนการ

วิเคราะห์วิธกีารพัฒนาจริยธรรมของบุคคล และสงัคมในสภาพการณ์ 
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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   การวิจยักบันโยบายในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

RB 783  Research and Policies in Human Resource Development  

              วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มของตลาดแรงงานที่

เกี่ยวข้องกบันโยบายทางเศรษฐกจิ และสงัคมของชาติบทบาทของรัฐ และสถาบันทางการศึกษาในการ

จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพของ โครงการเหล่านั้น การพิจารณาสถานภาพ

ของนโยบายในการพัฒนามนุษย์ของไทยและต่างประเทศ เพ่ือหาข้อเสนอแนะในการปรับเปล่ียน

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   สมัมนาปรชัญาพฤติกรรมศาสตร ์                                                  3(1-4-4)  

RB  881   Seminar in the Philosophy of Behavioral Science   

              สมัมนาประเดน็แนวคิดในการแสวงหาความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์ของ

นักปรัชญาส านักต่าง ๆ ทั้งทางตะวันออกและตะวันตก วิเคราะห์ข้อจ ากัด ประเด็นโต้แย้ง และ

แนวทางการน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ 

              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   หวัขอ้พเิศษทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

RB 882   Special Topics in Behavioral Science  

              ศึกษาประเดน็หรือหัวข้อพิเศษทางวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ที่มีความส าคัญเด่นชัด 

และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลและสงัคมเพ่ือการท างาน และคุณภาพชีวิต เน้ือหาที่น ามาสมัมนา

ในวิชาน้ีควรเป็นเร่ืองที่มีความทนัสมัยและเป็นจุดสนใจของนักวิชาการ ผู้ปฏบัิติและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต นอกจากน้ันควรเป็นหัวข้อที่ยังไม่ได้มีการเรียนการสอนอย่างเด่นชัดในวิชาอื่น ๆ 

ที่นิสติได้รับ วิชาน้ีอาจจัดให้แก่นิสติที่สนใจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะบุคคลได้ตามความเหมาะสม 

               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   สมัมนาการวิจยัเพือ่การพฒันาเยาวชน 3(1-4-4) 

RB 883   Seminar in Youth Psychological Development Research  

              อภิปรายแนวการวิจัยเกี่ยวกับจิตลักษณะ และพฤติกรรม ที่ส าคัญ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการ

ท างานและคุณภาพชีวิตให้แก่เดก็ เยาวชน และ ผู้ใหญ่ตอนต้น ประมวลทฤษฎีและผลการค้นคว้าวิจัย 

อย่างลึกซ้ึงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปผลแนวคิดใหม่ หรือค าถามส าคัญซ่ึง

จะน าไปสู่ปัญหาการวิจัยทางด้านน้ีต่อไป หัวข้อการสัมมนาครอบคลุมถึงสาเหตุภายนอก และภายใน

ตัวบุคคล กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม และผลของการพัฒนาบุคคลตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้น 

                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 สมัมนาเทคนคิการแกปั้ญหาความขดัแยง้และสรา้งสนัติภาพ                        3(1-4-4) 

RB  884 Seminar in Techniques of Conflict Resolution and Peace Building   

              การศึกษาเทคนิคส าหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ เช่น การเจรจา การ

ไกล่เกล่ีย การร่วมมือ การแก้ปัญหา สุนทรียสาธก การไม่ใช้ความรุนแรง และเทคนิคการสร้างสันติภาพ

ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากน้ี จะเน้นปลูกสร้างกลยุทธ์เช่นรณรงค์นโยบายสนัติภาพ 

              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  

              ศึกษาอย่างลึกซ้ึงเป็นรายบุคคลตามความต้องการและสนใจของนิสิตแต่ละคนในหัวข้อ

ประเดน็ต่าง ๆ ที่เป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์หรือเทคนิคการวิจัย 

              Comprehensive individual study according to each student’s need and interest, on 

topics concerning behavioral science concepts or research techniques. 

 

กลุ่มวิชาปฏิบติัการวิจUัUย 

วป 803 ปฏิบติัการวิจยั                                                                                     3(1-4-4) 

RB 803   Research Practicum  

               ปัญหาการวิจัย ประยุกต์องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เป็นสหวิทยาการ วิเคราะห์

สังเคราะห์สร้างโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม ลงมือปฏิบัติการวิจัยตาม
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ข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึง โดยท าวิจัยเป็นกลุ่ม เด่ียวหรือเข้าร่วมวิจัยกับผู้มีประสบการณ์วิจัยสูง หลัก

จริยธรรมส าหรับการท าวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานในปฏญิญาเฮลซิงก ิ 

                Research problem; applications of multi-disciplinary behavioral science 

knowledge, to synthesize, analyze, and construct research projects towards quality of life 

development in individual and social; the research practicum at either stage of the research 

process at individual level, group research project or participate in research project with senior 

researchers, the ethical principles for research in humans as proposed in the Declaration of 

Helsinki. 

วป 804   ปฏิบติัการวิจยัขั้นสูง 3(1-4-4) 

RB 804   Advance Research Practicum  

                 ด าเนินการวิจัยในโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยท าให้ครบตามกระบวนการของการวิจัย 

เร่ิมตั้งแต่การวางแผนโครงการวิจัย เกบ็รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือ

น าเสนอและเผยแพร่ 

                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  ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาเอก 

GRD 891  Dissertation 

36 หน่วยกิต 

ปพอ 892  ปริญญานพินธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต 

GRD 892  Dissertation 

48 หน่วยกิต 

  

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

              3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลข

ประจ าตวั

ประชาชน 

1. รศ.ดร. องัศินันท ์ อนิทรก าแหง พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)                   2531                  

วท.ม. (สขุศึกษา)                                     2536                                  

ค.ด.  (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)             2545            

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxx 

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

 

M.B.A. (Business Administration)              2534 

วท.ด.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)     2551 

Government College for Girls, 

Chandigarh, India 

PunjabUniversity,Chandigarh,India 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxx 

3. ผศ.ดร.นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ 

 

ร.บ. (สงัคมวิทยาและมนุษยวิทยา)                2543            

ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์)                           2545                          

ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)                           2552                         

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

xxxx 



47 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

 

  

3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ล าดบั ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนั/ปีทีจ่บ 

1 รศ.ดร. องัศินันท ์ อนิทรก าแหง พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)                   2531                  

วท.ม. (สุขศึกษา)                                     2536                                  

ค.ด.  (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)             2545            

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

 

M.B.A. (Business Administration)              2534 

วท.ด.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)     2551 

Government College for Girls, 

Chandigarh, India 

PunjabUniversity,Chandigarh,India 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 ผศ.ดร.นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ 

 

ร.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)                2543            

ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์)                           2545                          

ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)                           2552                         

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 อ.ดร.น าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล  

 

อ.บ. (อกัษรศาสตร์)                                 2535                                

บธ.บ. (บริหารธุรกจิ)                                2542                              

ว.ม. (สื่อสารมวลชน)                                2544                            

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 

 

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง)                    2544                   

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)     2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 รศ.ดร.อรพินทร์  ชูชม ศษ.บ. (การประถมศึกษา)                          2521  

ค.ม. (วิจัยการศึกษา)                                2523 

Ph.D. (Psychology)                                 2536 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย 

Vanderbilt University, USA 

7 รศ.ดร.ดุษฎี  โยเหลา ค.บ. (มัธยมศึกษา)                                  2524 

M.S. (Interdisciplinary studies)                  2526 

Ph.D. (Educational Research)                    2529 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

U. of North Texas, USA 

U. of North Texas, USA 

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

ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)                          2533 

ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)                           2531 

ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา)                           2557 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

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

M.P.A. (Administration)                          2531 

M.CRP (Community and Regional Planning)    2540 

D.P.A. (Public Administrator)                   2538                    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

National University, USA 

U. of Nebraska, USA 

U. of La Verne, USA 

10 ผศ.ดร.วิชุดา  กจิธรธรรม วท.บ.(พยาบาลศสตร์และผดุงครรภ์อนามัย)        2525 

วท.ม. (ชีวเภสัช)                                      2529                                                

กศ.ม. (การวัดผลทางการศึกษา)                   2543 

ค.ด. (วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา)                  2549 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. อ.ดร.น าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล  

 

อ.บ. (อกัษรศาสตร์)                                 2535                                

บธ.บ. (บริหารธุรกจิ)                                2542                              

ว.ม. (สื่อสารมวลชน)                                2544                            

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxx 

5. 

 

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง)                    2544                   

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)     2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxx 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนั/ปีทีจ่บ 

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

วท.ม. (สถิติประยุกต์)                               2539 

ปร.ด. (สถิติ)                                          2542                                     

ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์)     2558 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)                              2550 

ปร.ด. (พัฒนาสงัคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม)         2554                                                                                 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

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

วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2532 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

 

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

บธ.ด. (การจัดการ)                                  2557 

Edinboro University of 

Pennsylvania, USA 

Bowie State University, USA 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

15 อ.ดร.พิชญาณี  พูนพล ร.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                  2548 

นศ.ม. (วารสารสนเทศ)                             2550 

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)                              2558 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

ภ.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาล)                     2544 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2553 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)                                2535 

พบ.ม. (บริหารธุรกจิ)                               2535 

วท.ม. (การเงิน)                                      2545 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)     2554 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ส.ม. (สาธารสุขศาสตร์)                             2549 

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2558 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19 อ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ 

คล้ายแก้ว 

วท.บ. (สถิติประยุกต์)                               2544 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์)                            2547 

ว.ว.   (สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวศาสตร์)     2548                                                   

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย 

แพทยสภา 

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

อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)            2549                                                    

M.S. (Histoire des mondes                        2552 

mé diterrané ens, europé ens et africains)       

Ph.D. (Histoire et civilisations)                  2557 

มหาวิทยัลยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Université  de Provence (Aix-

Marseille I), France 

Université  de Paris VII (Diderot), 

France 

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

กศ.ม. (วิจัยและสถิติทางการศึกษา)               2546 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2554 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนั/ปีทีจ่บ 

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

มน.ม. (มานุษยวิทยา)                               2535 

ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)                       2554 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

24 อ.ดร.อจัศรา  ประเสริฐสิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)                       2544 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกจิ)                  2549 

ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)                        2547 

ค.ด. (วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา)                  2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

นศ.ม. (การสื่อสารระหว่างบุคคล)                 2544 

กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)                        2546 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2552 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

26 อ.ดร.ภิญญาพันธ ์ เพียซ้าย สส.บ. (สังคมสงเคราะห์)                                   2545 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2553 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)                        2545 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2555 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวทยิาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

28 อ.ดร.นันทชั์ตสัณห์ สกุลพงศ์ วท.บ. (จิตวิทยาคลีนิก)                             2547 

วท.ม. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)                 2554 

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2559 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

29 รศ.ดร.สุนีย์  เหมะประสิทธิ์ ค.บ.  (การมัธยมศึกษา: ชีววิทยา-คณิตศาสตร์)        2520 

ศศ.บ. (การประถมศึกษา)                          2543 

ค.ม. (สถิติการศึกษา)                               2525 

กศ.ด. (กรวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)              2533 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมธริาช 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

           วิชาเรียนในหลักสูตรบางวิชาก าหนดให้นิสติมีประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือประกอบการเรียนใน

ห้องเรียนด้วย เช่น วิชาปฏบัิติการวิจัย วิชาวิจัยเชิงคุณภาพ และวิชาอื่น ๆ ซ่ึงผู้เรียนจะท ากจิกรรมตามที่

ผู้สอนจะก าหนดในแต่ละวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องการ ได้แก่ 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

  มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องการ ได้แก่ 

    4.1.1 มีจรรยาบรรณนักวิจัย นักวิจัยพึงด าเนินการวิจัยด้วยความซ่ือสัตย์ ไม่ลอกเลียน

ผลงานของผู้อื่น เสนอผลการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา รักษาสทิธปิระโยชน์ของผู้ร่วมวิจัย/กลุ่มตัวอย่าง 

ท างานวิจัยด้วยความทุม่เทอย่างเตม็ความสามารถ และรับผิดชอบให้งานวิจัยแล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลา   

    4.1.2 มีความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยและเน้ือหาในเร่ืองที่ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดีและเป็น

ปัจจุบัน 

    4.1.3 มีวิธีการแสวงหาความรู้เพ่ือการท ากิจกรรมในทุกขั้นตอน และสามารถสังเคราะห์

วิเคราะห์ทฤษฎีและองค์ความรู้เพ่ือพัฒนางานของตนให้มีคุณภาพ 



50 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

 

    4.1.4 สามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการต่องานผลงานของตนเอง และของเพ่ือน

ร่วมช้ันได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

    4.1.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพในงานของตน 

     4.2 ช่วงเวลา 

  ช่วงเวลาขึ้นกบัผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

   4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

 การจัดเวลาการด าเนินกจิกรรมนอกห้องเรียนตามที่ผู้สอนจะตกลงกบัผู้เรียนในรายวิชา 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ1.1) 

   หลักสตูรฯ ก าหนดให้ผู้จะส าเรจ็การศึกษาต้องท าปริญญานิพนธ ์48 หน่วยกติ และต้อง

เป็นหัวข้อทางพฤติกรรมศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.1) 

   หลักสตูรก าหนดให้ผู้เรียนต้องท าปริญญานิพนธ ์36 หน่วยกติ ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็

การศึกษาระดับปริญญาโท  

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.2) 

   หลักสตูรก าหนดให้ผู้เรียนต้องท าปริญญานิพนธ ์48 หน่วยกติ ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ1.1) 

   การวิจัย ปริญญานิพนธ์และโครงงานด้านการศึกษาเป็นงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่

มุ่งเน้นด้านการแก้ปัญหา การพัฒนา ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ ในหัวข้อตาม

ความสนใจของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล ทั้งน้ีโดยมีกระบวนการข้ันตอนต่าง ๆ 

เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย นับแต่การเสนอหัวข้อการวิจัย เค้าโครงวิจัยต่อคณะกรรมการ

พิจารณาหัวข้อการวิจัย เค้าโครงวิจัย การแต่งต้ังกรรมการที่ปรึกษาในการสอบปากเปล่า เป็นต้น  โดยที่ใน

ระหว่างการท าวิจัยต้องมีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 2 บทความ 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1) 

   ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นการวิจัยขั้นสูงทางพฤติกรรมศาสตร์ เน้นความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ทางวิชาการ การบูรณาการวิชาการในสาขาต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ เพ่ือได้ข้อความจริง

ที่แปลกใหม่ ในรูปของการสร้างหลักใหม่ ทฤษฎีใหม่ วิธีการวัดใหม่ วิธีการฝึกอบรมใหม่ หรือการพัฒนา

ของเก่าให้มปีระสทิธผิลย่ิงขึ้น ซ่ึงเป็นทางน าไปสู่การพัฒนาบุคคลและสงัคม 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2) 

   ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นการวิจัยขั้นสูงทางพฤติกรรมศาสตร์ เน้นความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ทางวิชาการ การบูรณาการวิชาการในสาขาต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ เ พ่ือได้ข้อความจริง
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ที่แปลกใหม่ ในรูปของการสร้างหลักใหม่ ทฤษฎีใหม่ วิธีการวัดใหม่ วิธีการฝึกอบรมใหม่ หรือการพัฒนา

ของเก่าให้มีประสทิธผิลย่ิงขึ้น ซ่ึงเป็นทางน าไปสู่การพัฒนาบุคคลและสงัคม 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 

ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้งน้ีเน้นพัฒนาคุณลักษณะพิเศษตามสมรรถนะของหลักสูตร และทักษะสื่อสาร โดยมี

สาระส าคัญดังน้ี 

1. มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์

และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์

และแก้ปัญหาได้ 

3. สามารถบูรณาการความรู้ทั้งทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และวิธวิีทยาการวิจัยเพ่ือต่อยอดหรือ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 

4. สามารถประเมินและสงัเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใหม่ ๆ 

ที่สร้างสรรค์ 

5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนวัตกรรมใหม่ ๆ 

6. สามารถเลือกใช้วิธกีารสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ 

7. สามารถแสดงความคิดเหน็และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมกับบุคคลในกลุ่ม

ต่าง ๆ ได้ และฝึกทกัษะใช้ภาษาองักฤษอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

 5.3 ช่วงเวลา  

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  

   ผู้เรียนสามารถเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้เมื่อลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนในหลักสูตรทั้งหมดในหลักสูตร  คือ 6 ปีการศึกษา

ส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) และ 8 ปีการศึกษาส าหรับผู้เข้าศึกษา

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (แบบ 2.2) 

  5.4 จ านวนหน่วยกิต   

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ1.1) 

     - ปริญญานิพนธ ์48 หน่วยกติ 

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.1) 

         - ปริญญานิพนธจ์ านวน 36 หน่วยกิต 

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.2) 

               - ปริญญานิพนธจ์ านวน 48 หน่วยกติ 
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  5.5 การเตรียมการ  

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ1.1) 

   หลักสตูรฯ ได้เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการด าเนินการท าปริญญานิพนธข์องนิสติ

ให้ส าเรจ็ได้ตามมาตรฐาน ดังน้ี 

   1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานด้านวิธีวิจัยทางพฤติกรรม

ศาสตร์ และเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ให้แก่นิสติแรกเข้า  

   2. จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ปีการศึกษาละ 2 

คร้ัง เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสได้รับข้อเสนอแนะของคณาจารย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปริญญา

นิพนธข์องนิสติ 

   3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีความเช่ียวชาญให้เหมาะสมกับหัวข้อ

ปริญญานิพนธต์ามความสนใจของนิสติ 

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.1) 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมเตรียมหัวข้อปริญญานิพนธ์เพ่ือให้นิสิตมี

โอกาสน าเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ตนสนใจ และคณาจารย์และผู้เรียนอื่น ๆ สามารถแสดงความคิดเหน็

เพ่ือการปรับปรุงหัวข้อปริญญานิพนธ์ได้  นอกจากน้ีก็มีการเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเหน็ในประเดน็ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ รวมทั้งมี

กิจกรรมกระตุ้นและกิจกรรมการเร่งรัดการท าปริญญานิพนธ์เป็นระยะ ซ่ึงประกอบด้วย การร่วมแสดง

ความคิดเหน็การให้ความรู้ การฝึกอบรมและฝึกปฏบัิติในบางหัวข้อที่ผู้เรียนต้องการหรือที่ผู้เรียนยังขาด

อยู่ และผู้เรียนกมี็อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธท์ี่จะให้ค าปรึกษาแก่นิสติได้ตลอดเวลา 

                หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.2) 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมเตรียมหัวข้อปริญญานิพนธ์เพ่ือให้นิสิตมี

โอกาสน าเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ตนสนใจ และคณาจารย์และผู้เรียนอื่น ๆ สามารถแสดงความคิดเหน็

เพ่ือการปรับปรุงหัวข้อปริญญานิพนธ์ได้ นอกจากน้ีก็มีการเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเหน็ในประเดน็ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ รวมทั้งมี

กิจกรรมกระตุ้นและกิจกรรมการเร่งรัดการท าปริญญานิพนธ์เป็นระยะ ซ่ึงประกอบด้วย การร่วมแสดง

ความคิดเหน็การให้ความรู้ การฝึกอบรมและฝึกปฏบัิติในบางหัวข้อที่ผู้เรียนต้องการหรือที่ผู้เรียนยังขาด

อยู่ และผู้เรียนกมี็อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธท์ี่จะให้ค าปรึกษาแก่นิสติได้ตลอดเวลา 

       5.6 กระบวนการประเมินผล 

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ1.1) 

    - ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การประเมินความก้าวหน้าของการวิจัย ภาค

เรียนละ 2 คร้ัง โดยให้นิสิตน าเสนอความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรายงาน

ความก้าวหน้าเป็นเอกสารแก่ กรรมการควบคุม และคณะกรรมการบริหารหลักสตูร นอกจากน้ี ให้นิสิตได้

ประเมินตนเองโดยเปรียบเทยีบกบัแผนการเรียนที่วางแผนไว้ 

    - ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพการตีพิมพ์

ผลงานวิจัย และปริญญานิพนธ ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.1) 

   ในการประเมินผลปริญญานิพนธจ์ะมีคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบัปริญญานิพนธ ์

ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทุกท่าน กรรมการที่เคยเข้าสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์

และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์น้ัน ๆ 

เข้าร่วมในการสอบ และในการสอบ ผู้สอบจะน าเสนอปริญญานิพนธ์ของตน และจะอธิบายช้ีแจงตาม

ประเดน็ค าถามของกรรมการสอบ กรรมการสอบเป็นผู้ตัดสินผลว่าผู้สอบสอบผ่านหรือไม่ หากสอบผ่าน

ผู้สอบจะต้องปรับปรุงแก้ไขปริญญานิพนธ์ตามที่กรรมการสอบเสนอ ภายในกรอบเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนดไว้ สุดท้ายบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจสอบรูปแบบปริญญานิพนธว่์าถูกต้องตามระเบียบของบัณฑิต

วิทยาลัยหรือไม่ 

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.2) 

   ในการประเมินผลปริญญานิพนธจ์ะมีคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบัปริญญานิพนธ ์

ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทุกท่าน กรรมการที่เคยเข้าสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์

และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์น้ัน ๆ 

เข้าร่วมในการสอบ และในการสอบ ผู้สอบจะน าเสนอปริญญานิพนธ์ของตน และจะอธิบายช้ีแจงตาม

ประเดน็ค าถามของกรรมการสอบ กรรมการสอบเป็นผู้ตัดสินผลว่าผู้สอบสอบผ่านหรือไม่ หากสอบผ่าน

ผู้สอบจะต้องปรับปรุงแก้ไขปริญญานิพนธ์ตามที่กรรมการสอบเสนอ ภายในกรอบเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนดไว้ สุดท้ายบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจสอบรูปแบบปริญญานิพนธว่์าถูกต้องตามระเบียบของบัณฑิต

วิทยาลัยหรือไม่ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1.การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

 

2.การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

1. มีความซ่ือสตัย์ มีวินัยในตนเอง 

2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและการ

วิจัย 

3. สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรม

หรือจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการ

- ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ 
ดีในเร่ืองจรรยาบรรณนักวิจัย 

- มีการสอดแทรกเน้ือหาทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมความซ่ือสตัย์ และ

จรรยาบรรณนักวิจัยในทุกรายวิชาของ

พิจารณาจากการประเมินคุณธรรม

จริยธรรม ด้วยตนเองของนิสิต 

และคณาจารย์ผู้สอน  

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. มีทกัษะสื่อสาร 

 1.1 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 1.2 สามารถน าเสนองานวิชาการผ่านเวที

การน าเสนอและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

      1.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ในระดับสากล 

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อที่ 5.2 สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ 

ข้อที่ 5.4 สามารถแสดงความคิดเหน็และถ่ายทอด

ความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมกบับุคคลในกลุ่ม 

ต่าง ๆ ได้ และฝึกทกัษะใช้ภาษาองักฤษอย่าง

ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

2 .สมรรถนะของหลักสตูร 

 2.1 เป็นผู้มีความสามารถในการคิดริเร่ิม

และสร้างสรรค์งานวิจัย เพ่ือตอบปัญหาสงัคม 

 2.2 เป็นผู้น าทางด้านวิชาการและการท าวิจัย

ทางพฤติกรรมศาสตร์ 

 2.3 เป็นผู้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสู่การปฏบัิติได้เป็น

อย่างดี 

 

 

 

 

ดา้นความรู ้

ข้อที่ 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมศาสตร์ เพ่ือการวิเคราะห์

และแก้ปัญหาได้  

ข้อที่ 2.4 สามารถบูรณาการความรู้ทั้งทางด้าน

พฤติกรรมศาสตร์และวิธวิีทยาการวิจัย เพ่ือต่อยอด

หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ข้อที่ 3.3 สามารถประเมินและสังเคราะห์

ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ ความ

เข้าใจใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ 

ข้อที่ 3.4 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์เพ่ือการแก้ไข

ปัญหาด้วยวิธกีารนวัตกรรมใหม่ ๆ 
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

วิจัย 

4. สามารถวิพากษ์และริเร่ิมให้เหน็ถึง

ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการ

และทางการวิจัยที่ใช้อยู่ 

หลักสตูร  

- ผู้สอนจัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม 

และเป็นผู้น าในการด าเนินกจิกรรมเพ่ือ

ลดความขัดแย้งทางความคิด ที่เกี่ยวข้อง

กบัสถานการณ์ที่นิสติต้องเผชิญในการ

เรียนไปจนถึงสถานการณ์ทางสังคม ซ่ึง

นักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์สามารถมี

ส่วนสร้างสังคมสนัติสขุได้ 

 

2. ดา้นความรู ้ 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

1. มีความรู้และเข้าใจในองค์ความรู้ 

ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกบั

พฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

2. มีความรู้และเข้าใจเทคนิคการวิจัย

ขั้นสงูที่ก้าวหน้าและทนัสมัย 

3. สามารถบูรณาการความรู้ทางด้าน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมศาสตร์ 

เพ่ือการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ 

4. สามารถบูรณาการความรู้ทั้งทางด้าน

พฤติกรรมศาสตร์และวิธวิีทยาการวิจัย 

เพ่ือต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

ได้ 

- การจัดเตรียมแผนการ 
สอน และเน้ือหาสาระไว้อย่างดีล่วงหน้า  

- การเช่ือมโยงข้อมูล 

ใหม่ที่ค้นคว้าเพ่ิมเติมให้เข้ากบัเน้ือหาที่

จัดไว้ และเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมของ

นิสติ เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

และน ามาใช้  

- กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต 

ด้วยบรรยากาศการสอนที่เป็นอสิระ และ

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ด้วยการ

ช่วยเหลือทางความคิดและสิ่งอ านวย

ความสะดวก  

พิจารณาจากปริมาณและคุณภาพ

ของการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

รวมถึงรายงานที่ได้รับมอบหมาย ใน

ประเดน็ของความเข้าใจเนื้อหา 

ประเดน็ในการวิพากษ์ ความคิด

สร้างสรรค์ของงาน และนวัตกรรมที่

นิสติสร้างในการเรียนรายวิชา และ

ปริญญานิพนธร์วมทั้งมีการประเมิน

ตนเอง 

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้าน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์

ประเดน็และปัญหาส าคัญได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

2. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ในการแก้ปัญหา ต่อยอด หรือ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 

- พัฒนาความคดิรวบ 

ยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฎี และการ

ปฏบัิติ การวิเคราะห์สถานการณ์ และ

การแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน

ตามแผนที่วางไว้ 

- ฝึกให้นิสติสามารถสะท้อน

กระบวนการคิดของตน เมื่อพบกบังาน

พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน ความสามารถของการ

อภิปรายในช้ันเรียน การน าเสนอ

หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย และ

คุณภาพของรายงาน รวมทั้งมีการ

ประเมินตนเอง 
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

3. สามารถประเมินและสังเคราะห์

ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนา

ความรู้ ความเข้าใจใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ 

4. มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์เพ่ือการ

แก้ไขปัญหาด้วยวิธกีาร นวัตกรรม 

ใหม่ ๆ 

ใหม่ๆ ที่ท้าทาย และสามารถ

พัฒนาการจัดการกลยุทธใ์นการคิดของ

ตนเมื่อต้องแก้ไขปัญหาในลักษณะ

ต่างๆ 

- เปิดโอกาสให้นิสติได้แสดงความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัประเดน็ที่แตกต่าง

ออกไป เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกดิ

ทกัษะของความเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 

 

 

 

 

พิจารณาจากการร่วมแสดงความ

คิดเหน็ในประเดน็ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 

รวมถึงผลงานทางวิชาการที่เป็นการ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งมี

การประเมินตนเอง 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และความรบัผดิชอบ 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

1. สามารถบริหารงานวิจัยหรือท างาน

ทางวิชาการร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น า 

และผู้ร่วมงานได้ 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

- เปิดโอกาสให้เข้าร่วม 

กจิกรรมกลุ่ม กจิกรรมของสถาบัน และ

ได้รับข้อมูลป้อนกลับ โดยให้นิสติได้

วิเคราะห์พฤติกรรมของตนด้วย 

- เปิดโอกาสให้นิสติร่วมกนัริเร่ิม

สร้างสรรค์กจิกรรมเพ่ือการพัฒนา

สถาบันการเรียนให้ก้าวหน้าในเชิง

วิชาการและในเชิงสัมพันธภาพใน

ระหว่างนิสติ นิสติเก่า และคณาจารย์ 

พิจารณาจากผลงานของการท างาน

กลุ่ม ทั้งการน าเสนอ และรายงานที่

ได้รับมอบหมาย โดยการประเมิน

ตนเอง เพ่ือนร่วมช้ันเรียน และ

คณาจารย์ผู้สอน 

 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

1. สามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล

ทางการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

และเชิงผสมผสาน อนัมีผลท าให้เข้าใจ

องค์ความรู้หรือประเดน็ปัญหาได้ 

2. สามารถเลือกใช้วิธกีารสื่อสารใน

ขั้นตอนของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการท างานวิจัยได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

4. สามารถแสดงความคิดเหน็และ

- การจัดการสอนที่มีการฝึกปฏบัิติใน

เชิงการวิเคราะห์ทางปริมาณและคุณภาพ 

- ให้นิสติมีโอกาสน าเสนอผลงานใน

ระดับชาติ ระดับอาเซียนและนานาชาติ 

เพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สงัคม 

- เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้

นิสติเข้าร่วมและริเร่ิมกจิกรรมบริการ

วิชาการเพ่ือสงัคม โดยการประยุกต์

แนวคิดและผลงานวิจัย ผ่านสื่อประเภท

ต่าง ๆ 

พิจารณาจากคุณภาพของน าเสนอ

รายงานในการประชุม และการผ่าน

สื่อต่างๆ รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับจาก

ผู้รับบริการ 

และมีการประเมินตนเอง 
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสม

กบับุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

5. สามารถเลือกใช้วิธกีารสื่อสารที่

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการใช้

ประโยชน์จากงานวิจัยได้ 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีความซ่ือสัตย์ มีวินัยในตนเอง 

1.2 จรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย 

1.3 สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทาง

วิชาการและทางการวิจัย 

1.4 สามารถวิพากษ์และริเร่ิมให้เหน็ถึงข้อบกพร่องของ

จรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัยที่ใช้อยู่ 

2. ด้านความรู้ 2.1  มีความรู้และเข้าใจในองค์ความรู้ ทฤษฎี และหลักการ 

ที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 มีความรู้และเข้าใจเทคนิคการวิจัยข้ันสงูที่ก้าวหน้าและ

ทนัสมัย 

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั

พฤติกรรมศาสตร์ เพ่ือการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ 

2.4 สามารถบูรณาการความรู้ทั้งทางด้านพฤติกรรมศาสตร์

และวิธวิีทยาการวิจัย เพ่ือต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

วิเคราะห์ประเดน็และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.2  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา ต่อ

ยอด หรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 

3.3 สามารถประเมินและสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือ

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ 

3.4 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้วย

วิธกีาร นวัตกรรมใหม่ ๆ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถบริหารงานวิจัยหรือท างานทางวิชาการร่วมกบั

ผู้อื่นในฐานะผู้น า และผู้ร่วมงานได้ 

4.2มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ  

5.1สามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยเชิง

ปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงผสมผสาน อนัมีผลท าให้เข้าใจ

องค์ความรู้หรือประเดน็ปัญหาได้ 

5.2 สามารถเลือกใช้วิธกีารสื่อสารในขั้นตอนของการวิจัยได้

อย่างเหมาะสม 

5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานวิจัย

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

5.4 สามารถแสดงความคิดเหน็และถ่ายทอดความรู้ทาง

วิชาการที่เหมาะสมกบับุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

5.5 สามารถเลือกใช้วิธกีารสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต ์(แบบ 2.1 และแบบ 2.2) 

                                                                             ความรบัผิดชอบหลกั   ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วป 501 วิธกีารวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์                     

วป 502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมอืวัดทาง

พฤตกิรรมศาสตร์ 

                   

วป 503 พ้ืนฐานการวิจัยเชงิคุณภาพ                    

วป 504 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจัย

พ้ืนฐาน 

                   

วป 511 สถติเิพ่ือการวเิคราะห์ข้อมูลทางพฤตกิรรม

ศาสตร์ 

                   

วป 701 วิธกีารวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์ขั้นสงู                    

วป 711 สถติหิลายตวัแปรเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

                   

วป 510 ความรู้ พ้ืนฐานทางสถติใินการวิจัยทางด้าน

พฤตกิรรมศาสตร์ 

                   

วป 512 สถติเิพ่ืองานวิจัยเชิงทดลองทางพฤตกิรรม                    
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ศาสตร์ 

วป 513 การใช้เทคโนโลยีดจิิตอลในงานวิจัยทาง

พฤตกิรรมศาสตร์ 

                   

วป 702 เทคนิคการวิเคราะห์เคร่ืองมอืวัดทาง

พฤตกิรรมศาสตร์ 

                   

วป 703 การวิจัยเชงิคุณภาพ                    

วป 704 วิธกีารวิจัยทางสนัตภิาพและความขดัแย้ง                    

วป 705 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวชิาการและการวิจัย

ขั้นสงู 

                   

วป 706 การประเมนิพฤตกิรรมแนวใหม่                    

วป 707 ทฤษฎกีารตอบสนองรายข้อส าหรับ

พฤตกิรรมศาสตร์ 

                   

วป 712 สถติหิลายตวัแปรขั้นสงูเพ่ือการวเิคราะห์

ข้อมูลทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

                   

วป 713 การวเิคราะห์ข้อมูลจัดประเภท                    

วป 714 การวเิคราะห์ข้อมูลกรณวีัดซ า้                    

วป 715 การสงัเคราะห์งานวจิัย                    

วป 800 หัวข้อคดัสรรทางการวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์                    
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วป 801 สมัมนาเทคนิคการวิจัยทางพฤตกิรรม

ศาสตร์ขั้นสงู 

                   

วป 802 สมัมนาการวิจัยเชงิคุณภาพ                    

วป 521 พฤตกิรรมศาสตร์เชงิจติวิทยา                    

วป 541 พ้ืนฐานทางสคัมเกี่ยวกบัพฤตกิรรมมนุษย์                    

วป 581 การถ่ายทอดทางสงัคมกบัพัฒนาการของ

มนุษย ์

             
 

     

วป 781 การถ่ายทอดทางสงัคมเกี่ยวกบัการท างาน                    

วป 731 การวิจัยและกลวิธใีนการพัฒนาบุคคลและ

กลุ่มเพ่ือประสทิธผิลของงาน 

                   

วป 881 สมัมนาปรัชญาพฤตกิรรมศาสตร์                    

วป 522 ทฤษฎแีละการวจิัยพัฒนาการทางจิต                    

วป 523 การวเิคราะห์พฤตกิรรม และการปรับ

พฤตกิรรม 

                   

วป 531 เจตคตแิละการท านายพฤตกิรรม                    

วป 532 จิตวิทยาเชงิบวกและการจัดการความ

ขดัแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิตการท างาน  
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วป 533 ปฏสิมัพันธแ์ละการปรับตัวในการท างาน

ต่างวฒันธรรม 

                   

วป 534 จิตวิทยาสขุภาพ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

 

วป 551 พฤตกิรรมศาสตร์เชงิมานุษยวิทยา                    

วป 561 โครงสร้าง และกระบวนการทางการเมอืง                    

วป 562 พุทธศาสนากบัคุณภาพชีวิต                    

วป 563 พฤตกิรรมการสื่อสารในสงัคมดจิิทลั                    

วป 564 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์                                                                

วป 571 ประชากรกบัการพัฒนาสงัคม                    

วป 582 พฤตกิรรมศาสตร์กบัความเหลื่อมล า้                    

วป 583 จริยธรรมกบัจริยศึกษา                    

วป 584 การบริหารจัดการโครงการ                     

วป 681 การวิจัยเพ่ือวางนโยบายการพัฒนาเดก็ และ

เยาวชน 

                   

วป 682 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกบัการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการท างาน 

                   

วป 721 ผู้น า สมาชิก และการพัฒนาองคก์ร                    
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วป 722 จิตวิทยาเพ่ือสนัตภิาพ                    

วป 723 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์กบัปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง                  
    

 
 

             

วป 732 การพัฒนาแรงจูงใจในการท างาน                    

วป 761 พุทธศาสนากบัการพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย ์                    

วป 782 จริยธรรมกบัการพัฒนาบุคคลและสงัคม                    

วป 783 การวิจัยกบันโยบายในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์

                   

วป 881 สมัมนาปรัชญาพฤตกิรรมศาสตร์                    

วป 882 หัวข้อพิเศษทางพฤตกิรรมศาสตร์                    

วป 883 สมัมนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาเยาวชน                    

วป 884 สมัมนาเทคนิคการแก้ปัญหาความขดัแย้ง

และสร้างสนัตภิาพ 

                   

วป 991 การศึกษาเฉพาะบุคคล                    

วป 803 ปฏบิตักิารวจิัย                    

วป 804 ปฏบิตักิารวจิัยขั้นสงู                    

ปพอ 891  ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาเอก                    

ปพอ 892  ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาเอก                                                        
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.

2559  (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิขณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่

ละรายวิชา โดยให้นิสิตมีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณา

ความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูต ร ท าได้ โดยมีระบบประกัน คุณภาพภายใน

สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา โดยมี

การท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท  าอย่างต่อเน่ืองและน าผลวิจัยที่ได้กลับมา

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสตูรครบวงจร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของหลักสตูร 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

  3.1 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1) 

                        - สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

                        - เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้ายโดยคณะกรรมการ

ที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งต้ัง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน

และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

                        - ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต้์องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 

ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เร่ือง 

    -เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.2559               

   - เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับ

บัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2558 

  3.2 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1) 
      - ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสตูร 

                       - ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า  3.0 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
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                       - สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

                       - เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

                       - ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต้์องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ 

   -เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.2559    

                   - เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับ

บัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2558            

     

 3.3 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2) 
           - ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสตูร 

                       - ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า  3.0 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

                       - สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

                       - เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

                       - ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต้์องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ 

   -เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.2559    

                   - เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับ

บัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2558          
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

  1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูที่ดีแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ หลักสูตร บทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสตูร และรายวิชา

ที่รับผิดชอบสอน  

  2.  มีการจัดอาจารย์พ่ีเล้ียง เพ่ือคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและให้ค าแนะน าต่าง ๆ เกี่ยวกับ

หลักสตูร การเรียนการสอนและการวิจัย 

  3. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

การวิจัย และการควบคุมปริญญานิพนธ ์โดยร่วมกบัคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ 

  4. สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

  1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

  2. สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ์   

  3. มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยมีการปฏิบัติงาน

ร่วมกนักบัคณาจารย์ที่มีส่วนร่วม 

 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

  1. ส่งเสริมการท าวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ทั้งในลักษณะที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

หรือการวิจัยประยุกต์ รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

  2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการท าวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย หรือกิจกรรมที่

เพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการ  

  3. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ และขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  4. จัดและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ของสถาบันและ

มหาวิทยาลัย  ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

             5. จัดให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการท าวิจัยของสถาบัน 

             6. มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบันทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ 

  7. มีการพัฒนาวารสารของสถาบันให้ได้มาตรฐานสากล 



67 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน 
การบริหารหลักสูตรด าเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึง ประกอบด้วย อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาจากคณะ

กรรมการบริหารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรมีระบบและกลไกบริหาร

ดังน้ี 

1.1 จัดท าแผนเป้าหมายการผลิตบัณฑติ พัฒนาและบริหารจัดการระบบการรับนิสติ 

1.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด และการปรับปรุง

หลักสตูร 

1.3 เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

เตรียมความพร้อมด้านคณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 1-2 เดือน เพ่ือติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูร 

1.5 จัดท ารายละเอยีดของรายวิชา จัดท าแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผลตาม

แบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

1.6 ด าเนินการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

1.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสดุปี

การศึกษา    

1.8 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด

ปีการศึกษา 

1.9 ติดตามประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนจากบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา และความพึงพอใจจากนายจ้างผู้ใช้บัณฑิต จากนิสิตปัจจุบัน และจากอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

ให้มีคุณภาพสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 

 1.10 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามผลการประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ นิสิต 

บัณฑติผู้ส าเรจ็การศึกษา และผู้ใช้บัณฑติ รวมทั้งมีการวิพากษ์หลักสตูรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

2.  บณัฑิต 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าในวิชาชีพสาขาวิชาการ

วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และปฏบัิติงานที่มีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ และสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมได้

อย่างย่ังยืน จึงได้ก าหนดระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษาที่
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ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม

จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ

ส ารวจความพึงพอใจในประเดน็ทั้ง 5 จากแบบสอบถามบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาในทุกปีการศึกษา 

นอกจานั้นหลักสูตรฯ ยังได้ประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และแจ้งผลการ

ส ารวจให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรบการปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร 

และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้บัณฑติตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

 

3. นสิิต 

 หลักสูตรฯ มีระบบการับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรเพ่ือคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและความ

พร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้นิสิตสามารถเรียนในหลักสูตรได้อย่างมี

ความสขุ สามารถส าเรจ็การศึกษาในระยะเวลาที่ก  าหนด รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิต

ในระหว่างที่ก  าลังศึกษาด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการของนิสิต และส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรมีระบบ กลไก 

และการประเมินผลการด าเนินการดังต่อไปนี้  

 

ดา้นการรบันสิิต 

 1. ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดการ

รับสมัครนิสติที่ก  าหนดไว้ใน มคอ.2 ของหลักสตูร 

 2. หลักสูตรท าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น Poster, แผ่นพับ, social 

media ต่าง ๆ เช่น Facebook และ Line, รวมทั้ งการฝากประชาสัมพันธ์ผ่านศิษย์เก่าที่ส าเร็จ

การศึกษาไปแล้ว 

   3. บัณฑติวิทยาลัยประกาศเร่ืองการรับนิสติระดับบัณฑติศึกษาของหลักสตูร 

 4. ก าหนดให้มีการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ

หลักสูตร ซ่ึงอาจจะเป็นการสอบข้อเขียนเพ่ือวัดความรู้ หรืออาจจะเป็นสอบสัมภาษณ์วิชาการพร้อม

กบัร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ ์รวมทั้งสอบความรู้ภาษาองักฤษตามก าหนดและจัดโดยบัณฑติวิทยาลัย

ของมหาวิทยาลัย 

   5. บัณฑติวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิ์สอบสมัภาษณ์ 

 6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการจากหลักสูตรเพ่ือด าเนินการสอบ

คัดเลือกผู้สมัคร และแจ้งผลพิจารณาให้ที่ประชุมหลักสูตรรับทราบ และส่งผลไปที่บัณฑิตวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาในภาพรวมและประกาศผลการรับนิสิตอย่างเป็นทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 7. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสตูร ถ้าจ านวนนิสิต

ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาน้อยกว่าจ านวนตามแผนการรับนิสิต จะท าการเปิดรับในรอบ 2 ต่อไป และ

หากจ านวนนิสิตที่ได้รับคัดเลือกจากการเปิดรับทุกรอบน้อยกว่าจ านวนข้ันต ่าในการรับนิสติที่ระบุไว้ใน
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ประกาศการรับนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะพิจารณาและของดรับนิสิตใหม่ในปี

การศึกษานั้น 

 8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือหา

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาด าเนินการ      

 

ดา้นการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ นิสิตก่อนเข้าศึกษาโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธด์ าเนินการดังน้ี 

 1. ก าหนดให้นิสิตที่จะเข้าศึกาในหลักสูตรต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ เพ่ือรับทราบข้อบังคับ ข้อก าหนด และการสอบภาษาอังกฤษ

ระดับบัณฑิตศึกษา และต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่จัดโดยหลักสูตรเพ่ือแนะน าคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่น และนิสิตรุ่นพ่ี และรับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับ

แผนการศึกษาการเรียน และการท าปริญญานิพนธ์ 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาพ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนใน

หลักสตูรของนิสติใหม่ในภาพรวม และอาจจะจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ประกอบ

ไปด้วยการให้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ การวิจัย และสถิติ ที่เหมาะสมกับนิสติใหม่รุ่น

น้ัน  

 3. นิสิตใหม่ที่แม้ว่าจะผ่านโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแล้ว แต่ยังมีพ้ืน

ฐานความรู้เกี่ยวกับสถิติและพฤติกรรมศาสตร์น้อย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะพิจารณา

และก าหนดให้นิสิตน้ันต้องลงเรียนรายวิชา วป 510 ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้าน

พฤติกรรมศาสตร์ วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา และ/หรือ วป 541 พ้ืนฐานทางสังคม

เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ซ่ึงถือเป็นบูรพวิชา (Prerequisite) โดยไม่นับหน่วยกิต นอกเหนือจาก

รายวิชาบังคับและวิชาเลือก 

 

การควบคุมดูแลการใหค้ าปรึกษาปริญญานพินธ ์

 1. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่นเพ่ือดูแลและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัแนวทางการท า

ปริญญานิพนธ์ในภาพรวม รวมทั้งก ากับและติดตามการเรียนและความก้าวหน้าในการพัฒนาหัวข้อ

ปริญญานิพนธแ์ละการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

 2. นิสิตปรึกษาอาจารย์ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญตรงกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่

ต้ังใจจะท า และเม่ือได้ทิศทางและแนวทางการท าปริญญานิพนธ์ที่ชัดเจนแล้ว นิสิตสามารถแต่งต้ัง

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่ตนเองเลือกโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ส าหรับนิสิตคนใดที่มีปัญหาหรือไม่สามารถหาอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้ สามารถ

ย่ืนเร่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมตรงกับหัวข้อ

ปริญญานิพนธข์องนิสติ 
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 3. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธมี์หน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนวทางการวิจัย

และก าหนดหัวข้อปริญญานิพนธร่์วมกันกบันิสิต และเมื่อหัวข้อมีความชัดเจนแล้ว นิสติสามารถเสนอ

หัวข้อปริญญานิพนธเ์พ่ือผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพัฒนาต่อเป็นเค้า

โครงปริญญานิพนธ ์

 4. เม่ือนิสิตเรียนรายวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนด นิสติต้องท าการสอบวัดคุณสมบัติ 

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือก าหนดเน้ือหาและ

วิธีการสอบ ด าเนินการจัดสอบ และแจ้งผลการสอบแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อนิสิตสอบ

ผ่านจึงจะสามารถขอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธไ์ด้ในล าดับต่อไป 

 5. เมื่อนิสิตผ่านการอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์แล้ว นิสิตทุกคนจะต้องท าแผนการท า

ปริญญานิพนธ์ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ป รึกษาปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธข์องนิสติ 

 6. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที่ดูแลและติดตามให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์

ให้เป็นไปตามแผนที่เสนอ ท าการสอบเค้าโครงและสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด และดูแลให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ให้มีผลงานวิจัยที่ มีคุณภาพและเผยแพร่

ผลงานวิจัยในรูปแบบการน าเสนอทั้งในและต่างประเทศ และการตีพิมพ์ผลงานที่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ ์

 

การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลและให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต

เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมในการเรียน เรียนอย่างมีความสขุ ซ่ึงมีผลต่ออัตราคงอยู่ตลอดจนการส าเรจ็

การศึกษา โดยมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่น และแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่

ตรงกับความต้องการและหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่นิสิตจะท า เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่

นิสิตเกี่ ยวกับการเรียน การท าปริญญานิพนธ์ และการใช้ชี วิตระหว่างการเรียนในหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะติดตามการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่นและอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธอ์ย่างสม ่าเสมอ  

 

ความพงึพอใจและการจดัการขอ้รอ้งเรียนของนกัศึกษา 

นิสิตสามารถย่ืนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานหลักสูตรหรือ

เลขานุการหลักสูตรได้โดยตรงทั้งทางวาจาหรือส่งเป็นเอกสาร เพ่ือที่จะน าเข้าสู่การประชุมพิจารณาใน

การหาหนทางแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 

4. อาจารย ์

การรบัและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ระบบการรับอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ส าหรับการ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอช่ืออาจารย์ที่มี
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คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ท าหน้าที่ก  ากับดูแลการจัดการ

เรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการโดยเสนอรายช่ือให้คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง มีวาระคราวละ 1 ปี 

 1. หลักสูตรมีระบบและกลไกที่มีการบริหารจัดการโดยการวางแผนด้านอัตราก าลัง

อาจารย์ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งน้ีหลักสตูรมีแนวทางในการ

บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกอบด้วย การสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานที่สกอ. ก าหนด การธ ารงรักษา การหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ 

 2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง

ชัดเจน 

 3. มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ 

 4. หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบที่วางแนวทางไว้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสุตรเพ่ือทบทวนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริหารหลักสูตร ได้แก่ การคัดเลือกนิสิตเข้า

ศึกษา ประสานงานและบริหารการจัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วนตามหลักสูตร การพิจารณาการ

สอบและผลการศึกษาเพ่ือน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย จัดระบบและกลไกการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต

ให้ด าเนินการตามกรอบเวลาที่ก  าหนด จัดให้มีการประกันคุณภาพ เช่น การจัดท า มคอ. เพ่ือพัฒนา

หลักสูตรอย่างต่อเน่ือ และท าการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยทุก 5 ปี เพ่ื อท าหน้าที่เหล่าน้ีให้

ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ จึงมีการมอบหมายงานให้กรรมการแต่ละท่านตามคุณสมบัติและ

ความสามารถ  

 

การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ โดยสถาบันและมหาวิทยาลัยได้จัดสรร

งบประมาณเป็นทุนพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนสนับสนุนในการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัยของ

อาจารย์และนิสติ 

 2. ก ากับและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานวิชาการ

อย่างต่อเน่ือง 

 3. หลักสูตรจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการสอน 

การสร้างผลงานวิชาการ 

 4. ประเมินการด าเนินการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ และประเมินผลการพัฒนาตนเองของ

อาจารย์ประจ าหลักสตูรเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
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5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

หลักสตูรมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสตูรและสาระวิชาในหลักสตูร ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ร่วมกนัออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงหลักสตูรให้มี

ความสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบการเปิด-ปิด 

หลักสตูรตามแนวปฏบัิติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. กรณีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ

วิเคราะห์หลักสูตรเดิมเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง โดยการน าข้อมูลจากที่ท  าการส ารวจความคิดเหน็

ของศิษย์เก่า บัณฑิตจบใหม่ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามด้านคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน รวมทั้งการจัดการ

วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะทั้งทางด้านเนือ

หาและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนิสิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง

เน้ือหาสาระรายวิชาในหลักสตูรและก าหนดแผนการเรียนการสอน 

 3. มีการก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัยและ

พิจารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้

และจัดแผนการเรียนการสอน 

 4. เสนอ มคอ.2 ฉบับปรับปรุงตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส่งให้ สกอ. 

รับทราบหลักสตูร 

 5. จัดการให้มีการเรียนการสอนตาม มคอ.  ฉบับปรับปรุงที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 

แล้ว และก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และจัด ารายงานผลการ

ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดระยะเวลา 

 6. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7) และวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินการและน าผลการประเมินใน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 7. ประเมินความคิดเหน็ของนิสิตปีสุดท้ายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

 

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ด าเนินการวางระบบและด าเนินการก าหนดผู้สอนดังน้ี 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือบริหารจัดการรายวิชาและก าหนดผู้สอนตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรที่ก  าหนดโดย สกอ. 

 2. พิจารณาก าหนดผู้สอนโดยค านึงถึงความเช่ียวชาญในหัวข้อที่สอน รวมทั้งผลงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อน้ัน ๆ 

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

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการวางระบบและด าเนินการก ากับ ติดตาม และ

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

 1. ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3 ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบของทุกรายวิชาจะต้องส่ง มคอ.3 ที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 

 2. ก ากบัดูแลให้รายละเอยีดวิชาใน มคอ.3 ครอบคลุมเน้ือหาตามค าอธบิายรายวิชา 

 3. ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดด าใน

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (mapping) ทั้งน้ีก าหนดให้มีการประเมินการสอนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการ

สอน และให้นิสติประเมินการสอนของผู้สอน 

 

การควบคุมหวัขอ้ปริญญานพินธใ์หส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชาและความกา้วหนา้ของศาสตร ์

หลักสูตรมีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ

ศาสตร์ ดังน้ี 

 1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรก่อนจึงจะสามารถด าเนินการพัฒนาเป็นเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต่อไป เพ่ือควบคุมและก ากับ

หัวข้อปริญญานิพนธข์องนิสติให้สอดคล้องกบัสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้

เป็นตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คนที่ต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และกรรมการไม่

น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์ร่วม อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และแต่งตั้งให้กรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการ 

โดยจะพิจารณาจากกรรมการที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

ปริญญานิพนธ ์เสนอต่อคณบดีบัณฑติวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

 3. คณะกรรมการสอบเค้าโครงพิจารณาปริญญานิพนธ์จากความสอดคล้องกับสาขาวิชา 

ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ ความพร้อมด้านวิชาการและด้านการวิจัยของนิสิต 

คณะกรรมการจะพิจารณาให้ผ่าน หรือไม่ผ่าน ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ จากน้ันให้

ข้อเสนอแนะแก่นิสติในการปรับแก้ให้เป็นเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่เหมาะสม มีเน้ือหาและวิธกีารวิจัย

ที่ทนัสมัยสอดคล้องกบัสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้ังไว้ 

 4. นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา พร้อมทั้ง

เสนอเค้าโครงที่แก้ไขเพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธแ์ละเสนอต่อบัณฑติวิทยาลัย 

 5. นิสติรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธแ์ก่คณะกรรมการบริหารหลักสตูร

และบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
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การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บณัฑิตศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการช่วยเหลือ ก ากับ และติดตามการท าปริญญานิพนธ ์

การเขียนรายงานความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ โดยที่ประชุมได้มีการประชุมวางแผนและ

ก าหนดเป็นข้อก าหนดดังน้ี 

 1. นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธทุ์กเดือน 

 2. อาจารย์ที่ป รึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความก้าวหน้าและรับรองรายงาน

ความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธข์องนิสติและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 3. ในกรณีที่นิสิตบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่

ปรึกษาฯ ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาหาแนวทางติดตาม และสืบค้น

สาเหตุและหาทางช่วยเหลือนิสติในกรณีที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ 

 4. หลักสตูรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้นิสิตเขียนบทความวิจัยในช่วย

ที่ก  าลังท าปริญญานิพนธ ์โดยสามารถน าผลการวิจัยบางส่วนไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ

หรือต่างประเทศ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้รับการรับรอง

จาก สกอ. และจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูรและข้อบังคับของบัณฑติวิทยาลัย 

 5. ส่งเสริมให้นิสิตขอทุนสนับสนุน ทั้งทุนการน าเสนอผลงานและทุนสนับสนุนการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

เพือ่ใหม้ีสิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

หลักสตูรมีระบบการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังน้ี 

 1. ประชุมวางแผนพิจารณา วิเคราะห์ และประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (โดยใช้ข้อมูลจาก

ผลการประเมินปีการศึกษาที่ผ่านมา) 

 2. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 3. ส ารวจความพึงพอใจของนิสติ 

 4. วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสติพร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

 5. ด าเนินการแก้ไขปัญหา ถ้าเป็นปัญหาที่หลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได้ จะแจ้ง

ปัญหาไปที่คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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จ านวนสิง่สนบัสนุนการเรียนรูที้เ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียนและห้องพักนิสิตที่

เพียงพอ มีจ านวนห้องเรียน 2 ห้องที่สามารถรองรับนิสติได้จ านวน 30 คน มีห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง

ที่รองรับการประชุมทางวิชาการและการเรียนของนิสิตได้จ านวน 60 คน และห้องประชุมขนาดกลาง

อกี 2 ห้องที่รองรับการประชุมและการเรียนได้จ านวน 20 คน มีห้องพักนิสิตที่สามารถรองรับนิสติได้ 

20 คน หลักสูตรมีการจัดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ ที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ เช่น ใน

ห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสอนที่ทนัสมัย มีล าโพงและไมโครโฟน มีเคร่ืองปรับอากาศ 

มีคอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉายภาพ (projecter) เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน มีระบบ WIFI มี

ฐานข้อมูลวารสารงานวิจัยและการสืบค้นทางอิเลคทรอนิสก์ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบอกรับเป็น

สมาชิก อาจารย์ที่สอนรายวิชาในหลักสูตรได้จัดท าสื่อการสอน เช่น powerpoint ที่ใช้สอน และมีการ

แนะน าหนังสือ ต ารา หรือเอกสารทางวิชาการผ่านทาง ระบบ A-tutor หรือระบบ e-learning ของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ ให้กบันิสติอกีช่องทางหน่ึง  

 

กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนสิิตและอาจารยต่์อสิ่งสนบัสนุนการ

เรียนรู ้

 1. หลักสูตรส ารวจความต้องการและความพึงพอใจต่อการจัดแหล่งความรู้และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ทุกภาคการศึกษา 

 2. น าผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิตและอาจารย์มา

ปรับปรุง 

 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

ดชันบี่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที1่ 

2560 

ปีที2่ 

2561 

ปีที3่ 

2562 

ปีที4่ 

2563 

ปีที5่ 

2564 

(1)อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสตูร 

     

(2)มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3)มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่าง

น้อยก่อนการเปิดภาคเรียน ครบทุกรายวิชา 

     

(4)จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา ตาม

แบบ มคอ 5 ภาคใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ที่เปิดสอน ครบทุกวิชา 
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ดชันบี่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที1่ 

2560 

ปีที2่ 

2561 

ปีที3่ 

2562 

ปีที4่ 

2563 

ปีที5่ 

2564 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ ที่ก  าหนดใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผล ตามผลจาก มคอ.7 

-     

(8)อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 

     

(9)คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

(10)บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) นิสิตปัจจุบันปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพหลักสูตรในระดับคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    

(12)ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ

บัณฑิตใหม่ในระดับคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

- - -   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

  

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

 มีการประเมินกลยุทธก์ารสอนโดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติโดยการสอบ การสงัเกต

พฤติกรรม การแลกเปล่ียนอภิปราย การตอบค าถามของนิสติในช้ันเรียน การปฏบัิติงานกลุ่ม รวมถึงการ

ท ารายงานและกจิกรรมต่าง ๆ ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลบ่งบอกความมีประสทิธผิลของการ

สอนของอาจารย์ และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงกลยุทธก์ารสอน 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละภาคการศึกษาในทุกด้านโดยนิสติ รวมทั้งการ

ประเมินจากตนเอง และจากเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนจัดท ารายงานผลการประเมินให้อาจารย์ทราบ และน า

ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการสอนต่อไป 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 การประเมินคุณภาพของหลักสตูรในภาพรวมและมาตรฐานผลการเรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี 

  1. นิสติปัจจุบัน และมหาบัณฑติที่จบการศึกษาในหลักสตูร 

 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก  

  3. นายจ้างและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ีที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 

7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของบัณฑิตและการ

ประเมินหลักสตูรในภาพรวม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัการเรียนการสอน หลักสตูรและทราบปัญหาของการ

บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา

และหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรน้ันจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งน้ี เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน มีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

 

 

 

 

 

 




