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1. ชื่อหลักสูตร
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3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลั กสู ตร
4.1 ระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)
4.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
4.2 ระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2)
4.2.1 สาหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท (แบบ 2.1)
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
4.2.2 สาหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี (แบบ 2.2)
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
- หลักสูตร ปร.ด. แบบ 1.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
- หลักสูตร ปร.ด. แบบ 2.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท
- หลักสูตร ปร.ด. แบบ 2.2 สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ กับ International Islamic University of Malaysia (IIUM) และ
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็ จการศึก ษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลัก สูตร
เป็นหลักสูตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 เริ่ มใช้ ห ลั ก สู ต รนี้ โ ดยเปิ ด รั บ นิ สิ ต เพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยพฤติก รรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ อนุ มัติ
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติเห็นชอบหลั ก สู ต รในการ
ประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติหลักสูต รในการประชุ มครั้ ง ที่ 11 วั น ที่ 9
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 3
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลัก สู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช า
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จ การศึก ษา
ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ สามารถประกอบอาชี พเป็ น
นักวิจัย อาจารย์ นักประเมินโครงการ นักบริหารโครงการ นักพัฒนาบุคคลและสังคม และนักวิชาการ
ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิทางการศึก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1.

รศ. ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง

2.

อ. ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

3.

อ. ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม. (สุขศึกษา)
ค.ด. (การศึกษานอกโรงเรียน)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
อ.บ. (อักษรศาสตร์)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2531
2535
2546
2527
2532
2548
2535
2542
2544
2549

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ม. มหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มศว บางเขน
มศว ประสานมิตร
มศว ประสานมิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม. รามคาแหง
ม. ธรรมศาสตร์
มศว ประสานมิตร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพั ฒนาที่จาเป็น ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลัก สูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และสื บ เนื่ อ ง
มายังทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ประเทศไทยยั ง คงเผชิ ญ กั บ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ า งรวดเร็ ว โดย
มียุทธศาสตร์ที่สาคัญในการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คือ ยุทธศาสตร์ พัฒ นาคนสู่ สั ง คม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่ อ เป็ น ภู มิคุ้ มกั น ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ า งๆ และเสริ มสร้ า งรากฐานของ
ประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภู มิปั ญ ญาและการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้คนมีความรู้เท่ากั น และพร้ อ มเผชิ ญ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง จึ ง มี
แนวทางที่สาคัญอันหนึ่งคือ การศึกษาวิจัยสร้างองค์ ค วามรู้ แ ละกระบวนการเรี ยนรู้ เ พื่ อ หนุ น เสริ มการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ แต่จากการวิเคราะห์สถานการณ์การวิจัยของประเทศของ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2551) พบว่าประเทศไทยมีปัญหาทรั พยากรการวิ จั ย นั ก วิ จั ย ทุ น
วิจัย องค์การวิจัย และงานวิจัยยังมีอยู่น้อย รวมทั้งคุณภาพของผลงานวิจัยที่ยังขาดคุณภาพทั้ ง ในแง่ ค วาม
ถูกต้องทางวิชาการและความเป็นเลิศในกระบวนการวิจัย งานวิ จั ย ยั ง ไม่ ป รั บ เปลี่ ย นในด้ า นการบริ ห าร
จัดการอย่างรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ งานวิจัยจึงยังไม่ ส ามารถตอบปั ญ หาของสั ง คม ไม่
สามารถเตือนภัยและเตรียมความพร้อมของสังคมได้ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรการวิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์
ประยุกต์จึงจาเป็นต้องพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และตอบสนองความต้องการของประเทศ
ด้วยการผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการทาวิจัยเชิงบูรณาการให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคม องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจะมีคุณค่ า ทั้ ง ทางด้ า นป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หาส าคั ญ
ของบุคคล สังคมตลอดจนประเทศชาติสืบไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวั ฒนธรรม
การพัฒนาหลักสูตรจะคานึง ถึ ง กระแสโลกาภิ วั ต น์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คมวั ฒ นธรรมและ
เศรษฐกิจ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมอย่างมาก โดยความรู้ ที่ มีอ ยู่ เ ดิ มนั้ น ไม่ เ พี ย งพอ
กับสถานการณ์ที่กาลังเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ความรู้และภู มิปั ญ ญา
ที่เป็นประโยชน์ โดยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกจะเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถ ชี้ น าในการป้ อ งกั น
เตรียมพร้อมและแก้ปัญหาของบุคคลและสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒ นาบุ ค คลและสั ง คมให้ เ ป็ น ไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์ได้
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพั นธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ต อบสนอง
ความต้องการของประเทศที่ต้องอาศัยนักวิจัยและงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ คุ ณภาพ โดยการผลิ ต นั ก วิ จั ย พฤติ ก รรม
ศาสตร์ประยุกต์ที่ มีค วามสามารถในการท าวิ จั ย ในลั ก ษณะบู ร ณาการ มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และมี
ศักยภาพสูงในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูง และสามารถประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู้ มาใช้ ใ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและสังคมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบั น
การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ พั น ธกิ จ
ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่ง ยื น ต่ อ สั ง คมทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมแก่สังคม โดยผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้
จากสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งผลิตนักวิจัยพฤติก รรมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์
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ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดและผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มีคุ ณภาพเพื่ อ ใช้ ใ นการ
แก้ปัญหาสังคมในระดับชาติและสากล
13. ความสัมพันธ์กับหลักสู ตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น บางรายวิชาสามารถตอบสนองความต้องการ
ของหลักสูตรอื่นที่ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ค วามสามารถทางการวิจัยที่ มีคุ ณภาพ จึงอาจมีกาดาเนินการ
เรียนร่วมกับหลักสูตรอื่นซึ่งจะเป็นการทางานและการประสานงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และสาขาที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลั กสู ตร
1.1 ปรัชญา
บัณฑิตเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้นาที่บูรณาการองค์ ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และวิธี
วิทยาการวิจัย เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ ประยุ ก ต์ สู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณภาพบุ ค คลและสั ง คมอย่ า ง
ยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
พฤติกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความจาเป็นต่อการพั ฒ นาสั ง คมและประเทศชาติ โดยยึ ด
มั่นในหลักการที่ว่า องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์สามารถอธิบายพฤติกรรมมนุษย์และปรากฏการณ์ ใ น
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการศาสตร์หลายด้าน เพื่อ ช่ ว ยให้ บุ ค คลมี ก ารพั ฒ นาคุ ณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลต่อ เนื่ อ งไปยั ง การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ในระดั บ สั ง คม และน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาใน
ระดับประเทศได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง สอดรั บ กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องการพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554) ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นให้สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชี วิ ต และสามารถ
ปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ นาไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแส
โลกาภิวัตน์ได้ ทั้งนี้การพัฒนาดังกล่าวได้ดาเนินการผ่ า นทางกลยุ ท ธ์ ห ลั ก คื อ การวิ จั ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์หลักตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2552 - 2566) ของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ที่ต้องการให้หน่วยงานมีการกาหนดเป้าหมายหลักทางวิจัยซึ่งครอบคลุ มการวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นวิ ถี ชี วิ ต
โดยใช้ศาสตร์ทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ หรื อ การบู ร ณาการศาสตร์ ต่ า งๆ เข้ า ด้ ว ยกั น และมี ก าร
กาหนดเป้าหมายหลักทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิ สิ ต และบุ ค ลากรให้
เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่ งเอื้ อต่อการพัฒนาสังคมต่ อไป
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อนึ่งศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ของบุคคลและสังคม เช่น จิตวิทยา และ สังคมวิ ท ยา มั ก เป็ น
ศาสตร์ที่มีจุดกาเนิดมาจากสังคมตะวันตกที่ไม่อาจนามาใช้ในบริบทที่ต่างออกไป เช่ น ในสั ง คมไทยได้ ทั น ที
จะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกั บ บุ ค คลและสั ง คมที่ มีวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า งกั น จึ ง ต้ อ งมี ก าร
ประยุกต์ทั้งด้านแนวคิด/ทฤษฎีและวิธีการวิจัยให้เหมาะกับบริบท นอกจากนี้ ก ารใช้ ศ าสตร์ เ พี ย งศาสตร์
เดียวก็ไม่สามารถทาความเข้าใจปัญหาของบุคคลและสังคมได้อย่างลึกซึ้ง และครอบคลุม จึ ง ต้ อ งใช้ ค วามรู้
จากหลายศาสตร์เข้ามาช่วยตอบโจทย์วิจัยด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการวิจั ย พฤติ ก รรม
ศาสตร์ประยุกต์ ที่มีลักษณะสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาองค์ ค วามรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทสั ง คมไทยและ
สังคมตะวันออก
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิต ดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นนักวิจั ย และนั ก พั ฒ นาระดั บ ผู้ น าใน
วิชาชีพสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถทาวิจัยและปฏิบั ติ ง านที่ มีค วามเป็ น เลิ ศ ทาง
วิชาการ และสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ของบุ ค คลและสั ง คมได้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน
1.3.2 เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ใ นสาขาวิ ช าการวิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ทั้ ง
ความรู้ในเชิงวิชาการ และความรู้เชิงนโยบาย/ปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการวิจัย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ มี แ ผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรตามรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่ ง ชี้ ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง คาดว่ า จะ
ดาเนินการทุกๆ 5 ปี ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. การพัฒนาหลักสูตร
1.1 พัฒนาให้หลักสูตรมีความ 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศ 1. 1. จานวนผู้สมัครที่เป็น
เป็นนานาชาติ
ในกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้น โดยการ
นักศึกษาต่างประเทศ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์และการสัมมนากับ
2. มีข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่อย่างสม่าเสมอ กับสถาบันการศึกษาทั้ง
1. 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่ต่างประเทศให้ ภายในและภายนอกประเทศ
มากขึ้น
2. 3. มีจานวนอาจารย์
ต่างประเทศ
3. 4.มีจานวนเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยัง
ต่างประเทศ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1.2 ตรวจสอบหลักสูตรเพื่อ
การพัฒนาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ.

กลยุทธ์
1. มีการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกปี
2. ทาการวิจัยประเมินผลหลักสูตรทุก 5 ปี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. รายงานการวิจัย
ประเมินผลหลักสูตร
1.3 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยทุก 5 ปี โดย 1. รายงานผลการรับรอง
โดยอาจารย์และนิสิต สามารถ
คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
หลักสูตรของ สกอ.
ก้าวทัน หรือเป็นผู้นาในการสร้าง สังคม และวัฒนธรรมที่จะส่งผลต่อหลักสูตร 2. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ ใน ประสบการณ์การทาง
พฤติกรรมศาสตร์
สาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยการหาประสบการณ์ วิชาการทั้งระดับประเทศ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และระดับนานา ชาติ
2. การพัฒนาการเรียนการสอน
2.1 พัฒนาการเรียนการสอน 1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการผลิต 1. แผนการสอนในรูปของ
ให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ด้านการวิจัย บัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีหลักสูตรที่จะ
มคอ. 3 และ 4 ที่เอื้อต่อการ
และเป็นที่ต้องการของแหล่งจ้าง นามาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพนิสิต เช่น
เรียนรู้ด้วยตนเอง
งานระดับแนวหน้าของประเทศ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่สังคมแห่งการ
2. ร้อยละของจานวน
เรียนรู้(Knowledge-based Society) หรือ รายวิชาเฉพาะทั้งหมดที่เปิด
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะโครงการ
สอนในหลักสูตรที่มีการเชิญ
ฝึกอบรม โครงการศึกษาดูงานแก่คณาจารย์ วิทยากรจากภาคธุรกิจ
เพื่อปรับระบบการเรียนการสอนที่เน้นนิสิต เอกชน/ภาครัฐ มาบรรยาย
เป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
อย่างน้อยวิชาละ 1 ครั้ง
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสู่ 3. ร้อยละของรายวิชาที่มี
คุณภาพโดยมุ่งผลที่ความสามารถของ
ระบบแนะนา (Tutorial)
บัณฑิต ในการประยุกต์และบูรณาการ
ความรู้โดยรวมมาใช้ในการปฏิบัติงานโดย
จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู่การเรียนรู้
จากกรณีปัญหา (Problem-based
Learning) จัดให้มีระบบแนะนา (Tutorial)
ในทุกรายวิชาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กระตุ้นให้อาจารย์และนิสิตได้
มีกิจกรรมร่วมกัน และคณาจารย์มีการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2555

8
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
ประเมินผลการสอนที่เอื้อต่อระบบ PDCA
2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน 1. จัดให้มีการเรียนการสอนทางไกลในบาง
ให้ทันสมัย
เรื่อง หัวข้อที่มีความพร้อม
2. พัฒนาตาราเรียนสาหรับนักศึกษาเน้น
วิจัย
2.3 พัฒนาบุคลากรด้า นการท า 1. สนับสนุนแหล่งทุนในการตีพิมพ์ เ ผยแพร่
วิจัยและการเรียนการสอน
ผลงานวิจัยในวารสารระดั บชาติและนานาชาติ
2. สนับสนุนให้คณาจารย์แ ละนิ สิ ต เข้ า ร่ ว ม
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิ ช าการ/
ผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
3 . สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ร่ วมท า วิ จั ยกั บ
คณาจารย์ในสถาบัน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
จานวนตาราและจานวน
รายวิชาหัวข้อที่มีการพัฒนา

1 . ร้ อ ย ละ ของ อา จ า ร ย์
ประจาที่มีผลงานวิ จั ย ตี พิมพ์
เผยแพร่
2 . ร้ อ ย ละ ของ อา จ า ร ย์
ประจ าและนิ สิ ต ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมวิชาการหรือ น าเสนอ
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิ จั ย
ในประเทศและต่างประเทศ
3. ร้อยละของนิสิตที่ร่วมทา
วิจัยกับคณาจารย์ในสถาบัน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ หนึ่ ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้ อน
การจั ด กา รศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ น อา จจั ด ตามความเหมาะสม โดยขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภ าค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้อที่ 7 และข้อที่ 8
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต (แบบ 1.1)
หลักสูตรฯ นี้เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการทาวิจัยโดยไม่มีการศึกษารายวิชา แต่มีก ารจั ด กิ จ กรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต หรือให้นิสิตรายงานความก้าวหน้า จะมีการ ดาเนินการในช่ ว งเวลานอกราชการ
คือ วันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยภาคการศึกษาต้น เริ่ มตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายนถึ ง
เดือนกันยายน และภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึ ง เดื อ นกุ มภาพั น ธ์ ส่ ว นวั น เวลาใน
การติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตดาเนินการนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยตนเอง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)
 วัน – เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิ ต (แบบ 1.1)
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีคุณสมบั ติ ทั่ ว ไปเป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554
หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 และ/หรือ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีร ายละเอี ย ด
พอสังเขป ดังนี้
1) เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่มีการทาปริญญานิพนธ์
3) มีความรู้ความสามารถในสาขาพฤติ ก รรมศาสตร์ เ ป็ น อย่ า งดี ทั้ ง ด้ า นวิ ธี ก ารวิ จั ย และ
เนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์
4) มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารทั้งการเขียน อ่าน และพูด เป็นอย่ า งดี ทั้ ง ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
5) ผ่านการสอบภาษาอังกฤษทั่วไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
6) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยหลังสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญ ญาโท อย่ า งน้ อ ย 1 เรื่ อ ง
โดยอาจจะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยก็ได้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณ ฑิต (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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ก) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุ ก สาขาวิ ช า ส าหรั บ ผู้ ต้ อ งการส าเร็ จ การศึ ก ษา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ซึ่งเป็น แบบการศึ ก ษาที่ เ น้ น การท าวิ จั ย มี ก าร ศึ ก ษารายวิ ช า และท า
ปริญญานิพนธ์ โดยมีจานวนหน่ ว ยกิ ต ของการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า 60 หน่ ว ยกิ ต และมี
คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17
ข) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุ ก สาขาวิ ช า ส าหรั บ ผู้ ต้ อ งการส าเร็ จ การศึ ก ษา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2) ทีม่ ีการศึกษารายวิชา และทาปริญญานิพนธ์ โดยมีจานวนหน่ ว ยกิ ต ของ
การศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต ร ไม่ น้ อ ยกว่ า 90 หน่ ว ยกิ ต และมี คุ ณสมบั ติ ทั่ ว ไปเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้ อ ที่
17
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต (แบบ 1.1)
ปัญหาของนิสิตแรกเข้าสาหรับหลักสูตรนี้ รวบรวมได้ดังนี้
1. นิสิตส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย และเนื้อหาทางพฤติ ก รรมศาสตร์ ไ ม่
เท่ากัน เนื่องจากหลักสูตรฯ กาหนดคุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้สมัครระดับปริญ ญาโททุกสาขาวิชา
2. นิสิตส่วนหนึ่งมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิ ชาการแตกต่างกัน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)
นิสิตบางส่วนมีพื้นฐานความรู้ทางระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และเนื้ อ หาทางพฤติ ก รรมศาสตร์ ไม่ เ ท่ า กั น
รวมทั้งมีปัญหาในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากรับสมัครนิสิตที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่ อแก้ ไขปั ญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต (แบบ 1.1)
1. จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเพื่อปรับความรู้ พื้น ฐานด้ า นระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และเนื้ อ หาท าง
พฤติกรรมศาสตร์ และในหัวข้ออื่นๆ ตามความเหมาะสม และตามความสนใจของนิสิต
2. แนะนาให้นิสิตเข้าฟังการบรรยายในหลั ก สู ต รที่ มีวิ ช าเรี ย น เพื่ อ เสริ มความรู้ พื้น ฐานด้ า น
ระเบียบวิธีวิจัย และเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิ ต (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)
จัดวิชาบูรพวิชาทางระเบียบวิธีวิจัยและเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ ใ ห้ แ ก่ นิ สิ ต แรกเข้ า และจั ด
กิจกรรมพิเศษโดยเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศมาช่ ว ยพั ฒ นาการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในเชิ ง วิ ช าการ หรื อ
ประสานกับสถาบันการศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียน
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ สาเร็จ การศึก ษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)
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ตารางแสดงจานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับแต่ละปีและคาดว่าจะสาเร็จการศึก ษาตามหลัก สูตร
จานวนนิสิต
2555
2556
2557
2558
2559
จานวนที่คาดว่าจะรับ
10
10
10
10
10
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จ
10
10
จานวนสะสม
10
20
30
30
30
2.5.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณฑิ ต (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับแต่ละปีและคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลั กสูตร
2.5.2.1 (แบบ 2.1) สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาโท
จานวนนิสิต
2555
2556
2557
2558
จานวนที่คาดว่าจะรับ
20
20
20
20
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จ
20
จานวนสะสม
20
40
60
60

2559
20
20
60

2.5.2.2 (แบบ 2.2) สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี
จานวนนิสิต
2555
2556
2557
2558
จานวนที่คาดว่าจะรับ
15
15
15
15
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จ
15
จานวนสะสม
15
30
45
45

2559
15
15
45

2.6 งบประมาณตามแผน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต (แบบ 1.1)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) ใช้งบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได้ ข อง
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัว ในการผลิ ต
บัณฑิต (ปีการศึกษาละ 10 คน) ดังนี้
งบประมาณของหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)
ค่าใช้จ่าย
หมวดค่าการจัด การเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน ( เป็นค่าตอบแทนวิทยากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ 30ครั้ง
ครั้ง ละ 3 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 2,000 บาท)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน ( 120,000 บาท ต่อปี x 3 ปี)
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต ตลอดหลักสูตร
ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสิต
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ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายสาหรับหนังสือและวารสาร ตลอดหลักสูตร
ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์/เสนอผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิต 10 คน คนละ
5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพานิสิตไปดูงานและฝึกปฏิบัติภาคสนามในประเทศและต่างประเทศ(50,000
x10คน)
ค่าใช้จ่ายสถานที่/ห้องเรียน (ปีการศีกษาละ 50,000บาทX 3ปีการศึกษา
ทุนสนับสนุนในการทาวิจัย(ทุนละ 5,000 บาท/คน X10คน)
ค่าเดินทางและค่าที่พักของวิทยากรต่างประเทศ(ปีการศึกษาละ 80,000 บาทX3 xปี
การศึกษา
→ ค่าใช้จ่ายรวม
→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า 10 คน)

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

200,000
50,000
500,000
150,000
50,000
240,000
2,130,000
213,000

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 5%

31,950
10,650
10,650
10,650

244,950

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

10,000
10,000
-

254,950

36,742.50

291,700

28,608
8,720
6,000
2,080
11,808

320,300

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย(15%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูต ร

320,300

หลักสูตรปรัชญาดุ ษฎีบั ณฑิ ต (แบบ 2)
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต ( แบบ 2 ) สาขาวิ ช าการวิ จั ย พฤติ ก ร รมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์
ใช้ง บประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได้ ข องสถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
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2.6.1 สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุ ฒิปริ ญญาโท
งบประมาณของหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ2.1)
ค่าใช้จ่าย
หมวดค่าการจัด การเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน ( 24 หน่วยกิต x 1500 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน ( 120,000 บาท ต่อปี x 3 ปี)
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต ตลอดหลักสูตร
ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสิต
ค่าใช้จ่ายสาหรับหนังสือและวารสาร ตลอดหลักสูตร
ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์/เสนอผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิต 20 คน คนละ 5,000 บาท

540,000
360,000
300,000
100,000
200,000
100,000
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการพานิสิตไปดูงานและฝึกปฏิบัติภาคสนามในประเทศและต่างประเทศ
(80,000 x20คน)
ค่าใช้จ่ายสถานที่/ห้องเรียน (ปีการศึกษาละ 50,000บาทX 3ปีการศึกษา
→ ค่าใช้จ่ายรวม
→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า 20 คน)

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

1,600,000
150,000
3,350,000
167,500

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 5%

25,125
8,375
8,375
8,375

192,625

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

10,000
10,000
-

202,625

30,393.75

233,020

28,608
8,720
6,000
2,080
11,808

261,630

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย(15%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูต ร
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2.6.2 สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุ ฒิปริ ญญาตรี
งบประมาณของหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2)
ค่าใช้จ่าย
หมวดค่าการจัด การเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน ( 27 หน่วยกิต x 1200 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค) +
(15 หน่วยกิต x1200 บาท/ชั่วโมง x15 ครั้ง)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน ( 120,000 บาท ต่อปี x 4 ปี)
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต ตลอดหลักสูตร
ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสิต
ค่าใช้จ่ายสาหรับหนังสือและวารสาร ตลอดหลักสูตร
ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์/เสนอผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิต 15 คน คนละ 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพานิสิตไปดูงานและฝึกปฏิบัติภาคสนามในประเทศและต่างประเทศ
(70,000 x15คน

756,000
480,000
300,000
100,000
200,000
75,000
1,050,000
200,000

ค่าใช้จ่ายสถานที่/ห้องเรียน (ปีการศีกษา ละ 50,000บาทX 4ปีการศึกษา
→ ค่าใช้จ่ายรวม
→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า 15 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 5%
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย(15%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูต ร
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ยอดสะสม
(ต่อหัว)

ค่าใช้จ่าย
3,161,000
31,609. 8
10,536.66
10,536.66
10,536.66

ยอดสะสม
(ต่อหัว)
210,800
242,400

10,000
10,000
-

252,400

37,851.49

290,250

28,608
8,720
6,000
2,080
11,808

318,900

318,900

15
2.7 ระบบการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต (แบบ 1.1) และ (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)
แบบชั้นเรียน
แบบผสมผสาน (แบบชั้นเรียนและการค้นคว้าบนอิน เตอร์ เ นต และการเรี ย นการสอนด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเรียกว่า Hybrid Education)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิ ต
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อที่ 38 และข้อที่ 39
การลงทะเบียนเรียนข้ามสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน หรือข้ามมหาวิยาลัย ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลั กสู ตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) เป็นแบบการศึกษาที่ไม่มีการศึกษารายวิชา แต่ เน้ นการ
ทาวิจัย และทาปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต โดยอาจมีก ารศึ ก ษารายวิ ช าเพิ่ มเติ ม หรื อ ท ากิ จ กรรมทาง
วิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิ ต (แบบ 2)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2) สาขาวิ ช าการวิ จั ย พฤติ ก รรม
ศาสตร์ประยุกต์ เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการทาวิจัย โดยมีการศึกษารายวิชา และทาปริญญานิพนธ์ดังนี้
แบบ 2.1 เป็นแบบการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชาไม่ น้ อ ยกว่ า 24 หน่ ว ยกิ ต และท า
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต สาหรับ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จ านวนหน่ ว ย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
แบบ 2.2 เป็นแบบการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่ า 42 หน่ ว ยกิ ต และท า
ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต สาหรับผู้เข้าศึก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวนหน่ ว ย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
U

U

U

U
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต
ปร.ด.
หมวด
หมวด
U

U

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิ
ปริญญาโท
แบบ 1.1 แบบ 2.1

ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. หมวดปริญญานิพนธ์
รวม
U

1.
2.
3.
4.
5.
6.

U

48
48

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต (แบบ 1.1)
ส่วนประกอบ
1. การศึกษาเพิ่มเติม (ตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ตร ด้ ว ยวิ ธี ก า รศึ ก ษา ด้ ว ยตนเอง แบบฟั ง
บรรยาย หรือแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ) ในเรื่องดังนี้
1) ความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรมศาสตร์
2) วิธีวิทยาสาหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
3) การเขียนเค้าโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
4) การสร้างและการใช้เครื่องมือทางการวิ จั ย พฤติ ก รรม
ศาสตร์
5) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
6) การเขียนรายงานการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
2. การรายงานความก้ า วหน้ า ในการท าปริ ญญานิ พ นธ์
อย่างน้อย 4 ครั้งตลอดหลักสูตร
3. การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการประชุ ม วิ ช าการ และการ
น าเสนอผลง านทาง วิ ช าการใ นที่ ป ระชุ ม ระหว่ า ง
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ที่ ป ระชุ ม ระดั บชาติ ห รื อ นานาชาติ
แบ่งเป็น
3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการในที่ประชุ ม
ระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติห รื อ นานาชาติ
อย่างน้อย 1 ครั้ง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2555
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6
36
60

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิ
ปริญญาตรี
แบบ 2.2
36
6
48
90

หน่วยกิต
ไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต แต่ ต้ อ งมี ค วา มรู้ แ ละ
ทั ก ษะตา มที่ ค ณะกร ร มกา ร บริ ห า ร
หลักสูตรกาหนด ซึ่งจะตรวจสอบโดยการ
สอบ และการ วิ เ ครา ะห์ จ ากผลงาน /
ชิ้นงานที่นาเสนอ
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ส่วนประกอบ
3.2 การนาเสนอผลงานทางวิชาการ แบบปากเปล่ า ใ นที่
ประชุ มระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ที่ ป ระชุ ม ระดั บ ชาติ ที่
จัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ที่ ป ระชุ มระดั บ นานาชาติ อย่ า ง
น้อย 1 ครั้ง
4. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบ่งเป็น
4.1 การเขี ย น บทความวิ ช าการ ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ปริ ญ ญานิ พนธ์ และตี พิม พ์ เ ผยแพร่ ใ นวารสาร วิ ช ากา ร
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรื อ วารสารวิ ช าการ
ระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา อย่างน้อย 2 บทความ
ในระหว่างการศึกษา
4.2 การเผยแพร่ผลงานปริ ญ ญานิ พนธ์ โดยการตี พิมพ์
เผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน ในวารสารวิ ช าการ
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรื อ วารสารวิ ช าการ
ระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา
5. ปริญญานิพนธ์ จานวน 48 หน่วยกิต
รวม
U

U

หน่วยกิต

U

U

U

U

48

3.1.3 รายวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต (แบบ 1.1)
วป 999 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
48 หน่วยกิต
RB 999 Doctoral Dissertation
เป็นการวิจัยขั้นสูงและมีความลึกซึ้งในการสร้างองค์ความรู้ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ เน้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ และมีความลุ่มลึกในการบูรณาการ
วิชาการใน สาขาต่างๆ และการประยุกต์ใช้ เพื่อได้ข้อความจริงที่แปลกใหม่ ในรูปของ
การสร้างหลักใหม่ ทฤษฎีใหม่ วิธีการวัดใหม่ วิธีการฝึกอบรมใหม่ หรือการพัฒนาของ
เก่าให้มี ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทางนาไปสู่การพัฒนาบุคคล และสังคมที่มี
ประสิทธิภาพอย่าง ยั่งยืน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2555

18
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณ ฑิต (แบบ 2.1 และ 2.2)
ผู้ที่ต้องการสาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งจะมีสองกรณีด้วยกันคือ
กรณีที่หนึ่ง (แบบ 2.1) สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท ต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นตาม
ตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงรายวิชา/ปริญญานิพนธ์ตามเกณฑ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)
(สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท)
หมวดและประเภท
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
18
-กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย
6
-กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
9
-กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิจัย
3
ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)
6
ค. หมวดปริญญานิพนธ์
36
รวม
60
รวมรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต รายวิชาในหมวดต่างๆ มีดังนี้
หมายเหตุ : สาหรับผู้เข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ที่ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รระดั บ
ดุษฎีบัณฑิต พิจารณาเห็นว่ามีพื้นความรู้ในรายวิชาสถิติและพฤติกรรมศาสตร์ น้อยหรือไม่มีเลย จะต้ อ งลง
เรียนรายวิชา วป 510 ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ วป 521 พฤติ ก รรม
ศาสตร์เชิงจิตวิทยา และ/หรือ วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งถือเป็นวิช าบู ร พวิ ช า
(Prerequisite) ในหมวดนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต นอกเหนือจากรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
U

U

ก. หมวดวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย (15หน่วยกิต)
วป 701 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ II
วป 711 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III
กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ (9 หน่วยกิต)
วป 731 การวิจัยและกลวิธีในการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพื่ อ
ประสิทธิผลของงาน
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
U

U

U

U

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

U
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กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิจัย (3 หน่วยกิต)
วป 804 ปฏิบัติการวิจัย II
3(1-4-4)
ข. หมวดวิชาเลือก
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ค. หมวดปริญญานิพนธ์
วป 899 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
36 หน่วยกิต
วป 999 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
48 หน่วยกิต
กรณีที่สอง (แบบ 2.2) สาหรับ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาด้ ว ยวุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นตาม
ตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงรายวิชา/ปริญญานิพนธ์ตามเกณฑ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2)
หมวดและประเภท
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
36
-กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย
15
-กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
15
-กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิจัย
6
ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)
6
ค. หมวดปริญญานิพนธ์
48
รวม
90
รวมรายวิชาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต รายวิชาในหมวดต่างๆ มีดังนี้
ก. หมวดวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย (15หน่วยกิต)
วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I
3(2-2-5)
วป 502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
3(2-2-5)
วป 701 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ II
3(2-2-5)
วป 711 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III
3(2-2-5)
กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ (15 หน่วยกิต)
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
3(3-0-6)
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
วป 731 การวิจัยและกลวิธีในการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพื่อประสิทธิผล
ของงาน
3(3-0-6)
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
3(3-0-6)
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U
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วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิจัย (6 หน่วยกิต)
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย I
วป 804 ปฏิบัติการวิจัย II
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. หมวดปริญญานิพนธ์
วป 999 ปริญญานิพนธ์
U

3(1-4-4)

U

U

3(1-4-4)
3(1-4-4)
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

U

U

48 หน่วยกิต

3.1.4 แผนการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต (แบบ 2.1 และ แบบ2.2)
สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท (แบบ 2.1)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
U

U

วป 701 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ II
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
วิชาเลือก

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

3 หน่วยกิต

U

วป 711 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III
วป 731 การวิจัยและกลวิธีในการพัฒนาบุคคลและกลุ่ม
เพื่อประสิทธิผลของงาน
วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์

รวม 9 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

วป 804 ปฏิบัติการวิจัย II

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

3(1-4-4)

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

วป 999 ปริญญานิพนธ์

36 หน่วยกิต

รวมรายวิชา 6 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์

36 หน่วยกิต

ปีที่ 3
วป 899 ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี (แบบ 2.2)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I

3(2-2-5)

วป 502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I

3(2-2-5)

วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน

วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์

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

วิชาเลือก

รวม 12 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วป 701 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ II
วป 711 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล III
วป 731 การวิจัยและกลวิธีในการพัฒนาบุคคลและกลุ่ม
เพื่อประสิทธิผลของงาน
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย I

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3(2-2-5)
3(2-2-5)

วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
วิชาเลือก

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

รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วป 804 ปฏิบัติการวิจัย II

รวม 6 หน่วยกิต
ปี่ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
3(1-4-4)

วป 999 ปริญญานิพนธ์

48 หน่วยกิต

รวมรายวิชา 3 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์48 หน่วยกิต

ปีที่ 3 – ปีที่ 4
วป 999 ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย
วิชาบังคับ
วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I
3(2-2-5)
RB 501 Research Methods in Behavioral Science I
วป 502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 502 Construction and Development of Measuring
Instruments in Behavioral Science
วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
3(2-2-5)
RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science I
วป 701 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ II
3(2-2-5)
RB 701 Research Methods in Behavioral Science II
วป 711 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III
3(2-2-5)
RB 711 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science III
วิชาเลือก
วป 510 ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 510 Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research
วป 512 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ II
3(2-2-5)
RB 512 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science II
วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 513 Computer Applications in Behavioral Science Research
U

U

U
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วป 702 เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 702 Analytical Technique for Measuring Instruments in
Behavioral Science
วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ
RB 703 Qualitative Research Methods
วป 712 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV
RB 712 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science
วป 713 การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท
RB 713 Analysis of Categorical Data
วป 714 การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีวัดซ้า
RB 714 Analysis of Repeated Measures
วป 715 การสังเคราะห์งานวิจัย
RB 715 Research Synthesis
วป 791 การบริหารจัดการโครงการ
RB 791 Project Management
วป 800 หัวข้อคัดสรรทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
RB 800 Selected Topics in Behavioral Science Research
วป 801 สัมมนาเทคนิคการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง
RB 801 Seminar in Advanced Behavioral Science Research
Techniques
วป 802 สัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ
RB 802 Seminar on Qualitative Research
กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
วิชาบังคับ
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
RB 521 Behavioral Science in Psychological Perspectives
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
RB 541 Social Foundations of Human Behavior
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
RB 581 Socialization and Human Development
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
RB 781 Work Socialization
U

3(2-2-5)

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

3(1-4-4)

U

U
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วป 731 การวิจัยและกลวิธีในการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพื่อ
ประสิทธิผลของงาน
3(3-0-6)
RB 731 Research and Techniques for Individual and Group
Development for Work Effectiveness
วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
3(1-4-4)
RB 881 Seminar in the Philosophy of Behavioral Science
วิชาเลือก
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 การรับรู้ การรู้คิด และการสื่อสาร
3(3-0-6)
RB 531 Perception, Cognition and Communication
วป 532 เจตคติและการทานายพฤติกรรม
3(3-0-6)
RB 532 Attitudes and the Prediction of Behavior
วป 533 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพื่อคุณภาพชีวิต
การทางาน
3(3-0-6)
RB 533 Positive Psychology and Conflict Management for the
Quality of Work Life
วป 534 ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวในการทางานต่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
RB 534 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context
วป 542 การแบ่งชั้นทางสังคมกับการเปลี่ยนชั้นทางสังคม
3(3-0-6)
RB 542 Social Stratification and Social Mobility
วป 543 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
RB 543 Social Change and Human Behavior
วป 544 โครงสร้าง และระบบสังคม
3(3-0-6)
RB 544 Social Structure and Social System
วป 545 พฤติกรรมเบี่ยงเบน
3(3-0-6)
RB 545 Deviant Behavior
วป 546 การวิเคราะห์และการพัฒนาครอบครัว
3(3-0-6)
RB 546 Family Analysis and Development
วป 561 โครงสร้าง และกระบวนการทางการเมือง
3(3-0-6)
RB 561 Political Structure and Process
U
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วป
RB
วป
RB
วป
RB
วป
RB
วป
RB
วป
RB
วป
RB
วป
RB
วป

571
571
574
574
582
582
583
583
584
584
591
591
681
681
682
682
683

RB 683
วป 687
RB 687
วป 722
RB 722
วป 731
RB 731
วป 732
RB 732

ประชากรกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Population and Social Development
การวิเคราะห์และสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้โดยริเริ่มจากผู้เรียน
3(3-0-6)
Analysis and Enhancement of Self - Directed Behavior
พฤติกรรมศาสตร์กับความยากจน
3(3-0-6)
Behavioral Science and Poverty
จริยธรรมกับจริยศึกษา
3(3-0-6)
Morality and Moral Education
การพัฒนาในสังคมไทย
3(3-0-6)
Development in Thai Society
การคิดถูกวิธี
3(2-2-5)
Right Thinking
สภาพแวดล้อมกับการปรับตัว
3(3-0-6)
Environment and Adjustment
การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็ก และเยาวชน
3(3-0-6)
Research for Youth Development Policy
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การทางาน
3(3-0-6)
Philosophy of Economy Sufficiency and the Development
of Quality of Life and Work
การดารงชีวิตในชุมชนและการวางแผนเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
บุคคลและสังคม
Community Living and Planning for Personal-Social
Development
ผู้นา สมาชิก และการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Leadership, Membership and Organization Development
การวิจัยและกลวิธีในการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพื่อประสิ มธิผล
ของงาน
3(3-0-6)
Research and Techniques for Individual and Group
Development for Work Effectiveness
3(3-0-6)
กลวิธีและการประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุ ณภาพชีวิ ต
การทางาน
3(3-0-6)
Techniques and Evaluation for the Development of
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Work Life Quality
วป 733 การพัฒนาแรงจูงใจในการทางาน
3(3-0-6)
RB 733 Development of Work Motivation
วป 734 ปรีชาเชิงอารมณ์กับคุณภาพชีวิตและการทางาน
3(3-0-6)
RB 734 Emotional Intelligence and Quality of Life and Work
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
3(3-0-6)
RB 781 Work Socialization
วป 782 พฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
RB 782 Behavioral Science and Social Development
วป 784 จริยธรรมกับการพัฒนาบุคคลและสังคม
3(3-0-6)
RB 784 Morality and Personal - Social Development
วป 786 การวิจัยกับนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
RB 786 Research and Policies in Human Resource Development
วป 787 พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
RB 787 Buddhism and Human Behavior Development
วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
3(1-4-4)
RB 881 Seminar in the Philosophy of Behavioral Science
วป 882 หัวข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์
3(1-4-4)
RB 882 Special Topics in Behavioral Science
วป 883 สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาเยาวชน
3(1-4-4)
RB 883 Seminar in Youth Psychological Development Research
วป 886 สัมมนาการวิจัยพัฒนศึกษาการเพื่อชีวิตการทางาน
3(1-4-4)
RB 886 Seminar in Development Education Research for Work Life
วป 991 การศึกษาเฉพาะบุคคล
1(0-0-3)
RB 991 Individual Study
กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิจัย
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย I
3(1-4-4)
RB 803 Research Practicum I
วป 804 ปฏิบัติการวิจัย II
3(1-4-4)
RB 804 Research Practicum II
ปริญญานิพนธ์
วป 899 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
36 หน่วยกิต
RB 899 Doctoral Dissertation
U

U

U

U
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วป 999 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
RB 999 Doctoral Dissertation
โดยแต่ละรายวิชามีคาอธิบายรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย

48 หน่วยกิต

U

วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I
RB 501 Research Methods in Behavioral Science I

3(2-2-5)

ศึกษางานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อให้เข้าใจวิธีการวิจัยที่ใช้ ใ นการท าความเข้ า ใจ อธิ บ าย
ทานาย พฤติกรรมบุคคลและสังคม โดยศึกษาขั้นตอนต่างๆของการวิ จั ย ตั้ ง แต่ ก ารเลื อ กปั ญ หาการวิ จั ย
ทางพฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการวิจั ย การเลื อ กใช้ วิ ธี วิ จั ย ที่ เ หมาะสมกั บ โจทย์ วิ จั ย
และทาการวิพากษ์วิจารณ์จุดแข็ง และจุดอ่อนของการวิจัย โดยให้ครอบคลุมการวิจัย เชิ ง ปริ มาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ฝึกปฏิบัติเขียนเค้าโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน
Study 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 from 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; and practice construction of standard behavioral science research
frameworks.
วป 502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมื อวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 502 Construction and Development of Measuring Instruments in
Behavioral Science
ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎี ใ หม่ วิ ธี ก าร
สร้างและตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ อ งมื อ วั ด ตั ว แปรทาง พฤติ ก รรมศาสตร์ และฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวางแผน
เครื่องมือวัด การเขียนข้อคาถาม หรือข้อความ การวิเคราะห์รายข้อ การทดสอบและการปรั บ ปรุ ง ข้ อ
คาถาม การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัด การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและพัฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด
รวมทั้งรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ในการรวบรวมและตีความหมายของข้อมูล
A study and practice of the principles of measurement based on the classical
test theory and the modern test theory; construction and validation of measuring
instruments in behavioral science. Also included are –measurement design,
item/statement writing, item analysis, testing, revision, validation, and writing the
construction and development of measuring instruments, as well as using other
methods in the collection and interpretation of data.
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วป 510 ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิ จัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 510 Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research
ศึกษาสถิติเพื่อบรรยายและสรุปข้อมูล หลั ก การทดสอบสมมติ ฐ านการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการพยากรณ์ แ ละสถิ ติ น อนพาราเมทริ ก โดยการฝึ ก ปฏิ บั ติ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป รวมทั้งการเลือกใช้ ส ถิ ติ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ตอบปั ญ หาการวิ จั ย ทาง
พฤติกรรมศาสตร์
Study statistics for data description and summary, hypothesis testing, mean
difference comparison, correlation, prediction, and nonparametric statistics, through
intensive practice analyses using statistical software packages; and selection of
appropriate statistics to answer behavioral science research problems.
วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้ อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
3(2-2-5)
RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science I
ศึกษาสถิติสาคัญที่ใช้ในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ กาวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้ ง ทางเดี ย ว
และสองทาง การเปรียบเทียบรายคู่สาหรับอิทธิพลหลักและปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ ว ม
และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คู ณ โดยฝึ ก
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
Study the detailed exposition of some of the statistical techniques used in
behavioral science research, including 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, through intensive exercises using the statistical software package.
วป 512 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้ อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ II
3(2-2-5)
RB 512 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science II
ศึกษาแบบจาลองทางสถิติเชิงเส้น การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวน
ร่วม การเปรียบเทียบพหุคูณ และการวิเคราะห์ ถ ดถอย เพื่ อ ใช้ ใ นแบบแผนการทดลองทางพฤติ ก รรม
ศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบแผนสุ่มสมบูรณ์ ที่ มีแ ฟกเตอร์ เ ดี ย วและหลายแฟกเตอร์ แบบแผนสุ่ ม
ภายในบล็อก แบบแผนวัดซ้า เป็นต้น โดยฝึกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
Study and practice analysis by statistical software packages, of multi-way analysis
of variance applicable on various experimental designs in behavioral science research.
วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 513 Computer Applications in Behavioral Science Research
ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและฝึกปฏิบัติการสืบค้น
การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล รวมทั้งการจัดทาบรรณานุกรม
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Study and practice the use of computer programs and statistical software
packages for conducting quantitative and qualitative research. Topics include advanced
library search, data management, data analysis, interpreting statistical output, presenting
results and citation management.
วป 701 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ II
3(2-2-5)
RB 701 Research Methods in Behavioral Science II
ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัยที่ใช้เพื่อการพัฒนาบุคคลและสังคมในรูปแบบต่างๆและวิธีวิจัย
ใหม่ๆที่ผู้เรียนสนใจ วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติวิธีวิจัยในแต่ละรูปแบบทีต่ อบโจทย์ ทางพฤติกรรมศาสตร์
A study of the principles and the 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 เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องมื อวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 702 Analytical Technique for Measuring Instruments in
Behavioral Science
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเทคนิคต่างๆ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ อ งมื อ วั ด และสรุ ป ผลในการวั ด
ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ ที่ ซั บ ซ้ อ นได้ แ ก่ Multidimensional scaling, Factor analysis, MultitraitMultimethod 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 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
RB 703 Qualitative Research Methods
ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเน้นด้านการศึกษาเชิงคุณภาพพื้นฐาน
ด้านวิธีวิทยา วิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นพื้นฐาน และผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
Study and practice of social science research methodologies, focusing on the
qualitative research methodology, basic qualitative methods, and accepted standards of
qualitative research works.
วป 711 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมู ลทางพฤติ กรรมศาสตร์ III
3(2-2-5)
RB 711 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science III
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงพหุตัวแปร ข้อตกลงเบื้ อ งต้ น ของการใช้ ส ถิ ติ พหุ ตั ว
แปร การวิเคราะห์พหุตัวแปร กรณี กลุ่ มตั ว อย่ า งเดี ย ว สองกลุ่ ม และการวั ด ซ้ าการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ การวิ เ คราะห์ จ าแนก การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ คาโนนิคอล และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
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A study of multivariate distributions and assumptions. Use multivariate statistics
for one and more than one samples in between subjects design, within subjects design,
design with covariates. Use of multiple regression, discriminant, and canonical analysis.
Practice the analyses and data interpretations using statistical software package.
วป 712 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้ อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV
3(2-2-5)
RB 712 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science IV
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสร้า งโมเดลโครงสร้ า งเชิ ง เส้ น (SEM) การวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทาง การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างเชิ ง เส้ น ที่ มีตั ว แปรแฝงและตั ว แปรสั ง เกต
ขั้นเบื้องต้นและการวิเคราะห์ในขั้นก้าวหน้า ได้แก่การวิเคราะห์ ทั้ ง โครงสร้ า งความสั มพั น ธ์ แ ละค่ า เฉลี่ ย
การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ช่ ว งยาว การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล หลายระ ดั บ และการ
อภิปรายเกี่ยวกับ การจัดกระทากับข้อมูลที่สูญหาย การวิเคราะห์ข้อมูลที่การแจกแจงไม่ เ ป็ น ปกติ และฝึ ก
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
A study of Structural Equation Modeling (SEM) and multilevel data analysis
when using observed and latent variable in cross-sectional and longitudinal designs,
discussions of data management problems, incomplete data, violating assumptions.
Practice data analyses with statistical software packages.
วป 713 การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท
3(2-2-5)
RB 713 Analysis of Categorical Data
ศึกษาทฤษฎี และปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดประเภทลงในตารางคอนติ น เจนซี
ตั้งแต่สองมิติขึ้นไป โมเดลทางสถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์ มี ไค-สแควร์ โลจิ ท และล๊ อ กลิ เ นี ย ร์ วิ ธี ก าร
ประมาณค่าพารามิเตอร์ในแต่ละโมเดล การเลือกโมเดลที่เหมาะสม และโมเดลการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
Study theory and practice of the analysis of categorical data in contingency
table of two or more dimensions. Statistical models for analysis comprise chi-square,
logistic regression and log-linear. Estimation of parameters in each model, selection of
appropriate model, and sampling models.
วป 714 การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีวัดซ้า
3(2-2-5)
RB 714 Analysis of Repeated Measures
ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการวัดซ้า ข้อมูลจากการศึ ก ษาช่ ว งยาว (longitudinal study)
หรือจากการวิจัยเชิงทดลองที่มีการวัดซ้าหลาย ๆ ครั้ ง การวิ เ คราะห์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ของอนุ ก รมเวลา (time
series) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนกรณีวัดซ้าทั้งในกรณี ที่ มีตั ว แปรตาม 1 ตั ว และมากกว่ า 1 ตั ว
การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
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Study data analysis of repeated measures, e.g. data of longitudinal study or
experimental research with repeated measurement. Analysis using time series technique
and analysis of variance with one or more dependent variables. Data analysis practices
using application software.
วป 715 การสังเคราะห์งานวิจัย
3(2-2-5)
RB 715 Research Synthesis
ศึกษาและปฏิบัติการสังเคราะห์งานวิจัย รูปแบบการสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ และเชิ ง
คุณภาพ ข้อเด่นและข้อด้อยของการสังเคราะห์งานวิจัยแบบต่าง ๆ ศึกษาตัวอย่างการสัง เคราะห์ ง านวิ จั ย
ทางพฤติกรรมศาสตร์
Study and execute the 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 791 การบริหารจัดการโครงการ
3(2-2-5)
RB 791 Project Management
ศึกษาหลักการและขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการ
ประเมินผลสาเร็จของโครงการโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการจากสหวิทยาการ วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ การ
บัญชี การจัดการ และจิตวิทยาองค์การ
Study principles and procedures for efficient project management and project
success-evaluation, using multidisciplinary techniques or methods, from economics,
accounting, management and organizational psychology.
วป 800 หัวข้อคัดสรรทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 800 Selected Topics in Behavioral Science Research
ศึกษาอย่างลึก ซึ้ ง ในประเด็ น การออกแบบการวิ จั ย สถิ ติ การประเมิ น หรื อ การวั ด ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ที่เป็นความก้าวหน้าของวิธีวิ ท ยาที่ นิ สิ ต มี ค วามสนใจเป็ น กรณี พิเ ศษเฉพาะบุ ค คล ฝึ ก
ปฏิบัติภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่มีความสามารถตรงตามหั วข้อ
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.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2555

31
วป 801สัมมนาเทคนิคการวิจัยทางพฤติ กรรมศาสตร์ขั้ นสูง
3(1-4-4)
RB 801 Seminar in Advanced Behavioral Science Research Techniques
สัมมนาหัวข้อต่างๆที่เป็นเทคนิคใหม่ ๆในการวิ จั ยทางพฤติ กรรมศาสตร์ โดยเลื อกหั วข้ อที่ ไม่ มีการ
สอนในวิชาอื่น ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ เทคนิ คที่สนใจเปรียบเทียบให้ เห็นจุ ดเด่น และความแตกต่างจากเทคนิ คเดิ ม
Seminar in various topics on the new behavioral science research techniques, by selecting
topics that are not covered in other courses; analyze and compare the selected technique with
current/existing techniques about their strengths and differences.
วป 802 สัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ
3(1-4-4)
RB 802 Seminar on Qualitative Research
สัมมนาทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เลื อกหั วข้ อที่ สนใจตามเทคนิ คการวิ จั ย
เชิงคุณภาพ การวิจัยภาคสนาม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ
Seminar in theories and application in designing qualitative research; focusing on topics of
interest : techniques of qualitative research, fieldwork research, computer application in research
work, and analysis of qualitative data.
กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
U

วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิท ยา
3(3-0-6)
RB 521 Behavioral Science in Psychological Perspectives
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กลุ่มการรู้คิด กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มมนุ ษ ยนิ ย ม และ
ผลการวิจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาอธิบายพฤติกรรมของบุ ค คล และกลุ่ มแนวคิ ด
ใหม่ๆ รวมทั้งศึกษาจิตวิทยาสรีระ และอิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุ คคล
Study concepts, theories, and findings of relevant topics from psychology and
behavioral science research, to explain human behaviors, focusing on the Cognitive
Approach, Behaviorism Approach, Psychoanalysis Approach, Humanism Approach, and
other new concepts, including Psycho-Physiology and influence of genetics and
environment on human behaviors.
วป 522 ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิ ต
3(3-0-6)
RB 522 Theories and Research in Psychological Development
ศึกษาทฤษฎี และการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการทางจิตของบุคคลด้านการรู้คิด และภาษา
อารมณ์ สังคม และจริยธรรม ตลอดจนศึกษาวิธีการวิจัยเชิงพัฒนาการแบบต่างๆ
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An introduction to theories and research in psychological development,
emphasizing cognitive, linguistic, socio-emotional, and moral development; review of
various psychological developmental research methods.
วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติ กรรม
3(3-0-6)
RB 523 Behavior Analysis and Behavior Modification
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทางจิตวิทยาตามทฤษฎีการเรียนรู้ การวางเงื่ อ นไข และ
แนวคิดพฤติกรรมปัญญานิยม มาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิ ด พฤติ ก รรม ตลอดจนศึ ก ษา และ
การใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ในการพัฒนา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล
Study concepts, theories, and research findings from Psychology about learning
by focus on the conditioning theories and Cognitive Behavior Approach. Also includes
the study of behavior analysis, and an examination of various techniques to develop and
change the human behavior.
วป 531 การรับรู้ การรู้คิด และการสื่อสาร
3(3-0-6)
RB 531 Perception Cognition and Communication
การศึกษาการรับรู้ การรู้คิด และการสื่อสารต่างๆ พัฒนาการทางการรับรู้และการรู้ คิ ด ปั จ จั ย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ การรู้คิด และการสื่อสาร การสื่อสารต่างๆ ที่มีผลต่อ การรู้คิด การส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการรับรู้ การรู้คิด และการสื่อสาร
Study of perception, cognition and various communication concepts such as: perceptive and cognitive development; related-factors of perception, cognition and
communication; communications that affect cognition; development of perception,
cognition and communication capabilities.
วป 532 เจตคติและการทานายพฤติ กรรม
3(3-0-6)
RB 532 Attitudes and the Prediction of Behavior
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี การวั ด และการปรั บ เปลี่ ย นเจตคติ ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละผลวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับ พฤติ ก รรม โดยเน้ น จิ ต ลั ก ษณะ และปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ ช่ ว ยให้
เข้าใจและทานายความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรมของบุคคล ศึก ษากระบวนการพั ฒ นาเจตคติ
ต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์
Study the meaning, theory, measurement, and modification of attitudes;
examine the theories and research results related to relationship between attitudes and
behaviors, with an emphasis on psychological characteristics and factors to understand
and predict relationship between personal attitudes and behaviors. Also examine the
process of attitude development on desirable behaviors.
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วป 533 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพื่อ คุณภาพชีวิ ตการทางาน
3(3-0-6)
RB 533 Positive Psychology and Conflict Management for the Quality of
Work Life
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกเพื่ อ การเสริ มสร้ า งคุ ณลั ก ษณะที่ พึง
ประสงค์และบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการจัดการปัญหาความขั ด แย้ ง เพื่ อ การ มี
คุณภาพชีวิตการทางานที่ดี
Study of concepts, theories, and research of positive psychology for
development of desired characteristics, and integration with the philosophy of economic
sufficiency, and conflict management process for the work life quality.
วป 534 ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวในการทางานต่างวั ฒนธรรม
3(3-0-6)
RB 534 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ค่ า นิ ย ม และปฏิ สั มพั น ธ์ ท างสั ง คมของกลุ่ มคนที่ มี
วัฒนธรรมต่างกัน แนวคิดและทฤษฎี เ รื่ อ งการปรั บ ตั ว และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ข องการอยู่ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
คนทางานต่างวัฒนธรรมในองค์การเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตการทางาน
Study concepts, theories and research works on values and social interactions of
intercultural groups; concepts and theories of adjustment, and practices of intercultural
communal living in an organization for promoting the quality of work-life.
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติก รรมมนุษย์
3(3-0-6)
RB 541 Social Foundations of Human Behavior
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี แ ละผลงานวิ จั ย ทางสั ง คมที่ เ ป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ในการศึ ก ษา
พฤติกรรมมนุษย์ด้านต่างๆ ตลอดจนประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
Study philosophies, concepts, theories, and social research works
fundamental to the various aspects of study on human behaviors; and apply those
concepts and theories for behavioral science research.
วป 542 การแบ่งชั้นทางสังคมกับการเปลี่ยนชั้น ทางสัง คม
3(3-0-6)
RB 542 Social Stratification and Social Mobility
ศึกษาการแบ่งชั้นทางสังคมด้วยวิธีการต่างๆ ศึกษาผลงานวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่ า งชนชั้ น
ทางสังคมกับบุคลิกภาพของบุคคล ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับการเปลี่ย นชั้ น ทางสั ง คมของบุ ค คลและผลของ
การเปลี่ยนชั้นทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล
Study social stratification through different approaches. Study research about
the relationship between social stratification and individual personality. Study factors of
social stratification and effects of social mobility on individual behavior.
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วป 543 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมมนุ ษย์
3(3-0-6)
RB 543 Social Change and Human Behavior
ศึกษาที่มาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจัยต่างๆ ที่นามาซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และทฤษฎีสาคัญทางสังคมวิทยาในเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงทาง
สังคม ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อ การปรับตนและกลุ่มทางสังคม
Study origins of social change, factors that bring about social change. Study
process of social change and essential theories of sociology on social change. Examine
effects of social change on self-adjustment and social group.
วป 544 โครงสร้างและระบบสังคม
3(3-0-6)
RB 544 Social Structure and Social System
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้าง และระบบสังคมรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม วิเคราะห์ผลกระทบอันเกิดจากระบบโครงสร้างสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อสังคมต่างๆ
Study of concepts, theories, and research on social structure and system, including
social change. Analyze impacts of social structure system and change on society.
วป 545 พฤติกรรมเบี่ยงเบน
3(3-0-6)
RB 545 Deviant Behavior
ศึกษาทฤษฎีสาคัญๆ ว่าด้วยพฤติกรรมเบี่ยงเบน และการใช้ทฤษฎีอธิบายความเบี่ ย งเบน รวมทั้ ง
วิเคราะห์พฤติกรรมเบี่ยงเบนทีส่ าคัญ
Study important theories about deviant behavior, and using the theories to
explain deviations and to analyze major deviant behaviors.
วป 546 การวิเคราะห์และการพั ฒนาครอบครัว
3(3-0-6)
RB 546 Family Analysis and Development
ศึกษาครอบครัวประเภทต่างๆ ในสังคมเกษตรกรรมและสังคมอุตสาหกรรม สั ง คมชนบทและ
สังคมเมือง บทบาทและหน้ า ที่ ข องครอบครั ว ต่ อ บุ ค คลและสั ง คม ศึ ก ษา ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ มีผ ลต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะและบทบาทหน้ า ที่ ข องครอบครั ว และผลที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงนั้ น ใช้
ผลการวิจัยหาแนวทางเพื่อพัฒนาครอบครัวในสังคมไทย
Study of various family types in the agricultural and industrial societies, rural
and urban societies, and the roles and responsibilities of the family towards the
individual and society. Examine the factors that influence changes in family
characteristics and role-responsibilities, and the impacts of such changes. Application of
research results to find directions for family development in Thai society.
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วป 561 โครงสร้างและกระบวนการทางการเมื อง
3(3-0-6)
RB 561 Political Structure and Process
ศึกษาโครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง โดยเน้นที่โครงสร้างสถาบันทางการเมื อ ง และ
บทบาทของสถาบันทางการเมืองที่สาคัญ บทบาทชนชั้นผู้นาทางการเมือง ทหาร พรรคการเมื อ ง กลุ่ ม
ผลประโยชน์ ระบบราชการ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มการถ่ า ยทอดทางการเมื อ ง
สิ่งแวดล้อมทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมือง การเปลี่ย นแปลงทางการเมื อ ง การเลื อ กตั้ ง และ
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
Study political structure and process, with emphasis on structure and roles of major
political institutions, roles of political elites, military, political parties, bureaucratic interest
groups. In addition, study participation, political socialization, political environment, political
stability, political change, election, and public administration policy.
วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
RB 571 Population and Social Development

3(3-0-6)

ศึกษาว่าระบบการศึกษา หรือการศึกษาในส่วนต่างๆ ทาหน้าที่ในการแปรสภาพทรัพยากรบุ ค คล
สู่สภาพการเป็นพลเมืองดี การเป็นกาลัง แรงงานตามความต้ อ งการของงานในสาขาต่ า งๆ อย่ า งไรใน
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน และความจากัดของทรัพยากรในโลกนี้ วิเคราะห์โดยใช้แนวทางพฤติ ก รรมศาสตร์
เป็นหลัก เพื่อแสวงหาทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนาตามบริบ ทของสั งคมไทย
Study how the education system or other dimensions of education function,
help to transform human resource into good-citizens and in-demand labor forces in
respective fields. Undersand the current environment and global resource limitation;
analyze by the behavioral science approach to explore appropriate development
directions within the context of Thai society.
วป 574 การวิเคราะห์และสร้างเสริมพฤติกรรมการเรีย นรู้โ ดยริเริ่ ม จากผู้เรี ยน
3(3-0-6)
RB 574 Analysis and Enhancement of Self – Directed Behavior
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ริเริ่มจากผู้เรียน โดยเน้นผู้เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตลอดจน
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าวเป็นรายบุ คคล กลุ่ม และสถาบั น ต่ า งๆ ในสั ง คม รวมทั้ ง
ศึกษาปัญหา แนวโน้ม และการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ริเริ่มจากผู้เรียน
Analysis of self – directed behavior, focusing on learner-centered, as well as a
study of related factors on individual, group and social institution levels. Also,
examination of the problems, trends, and development of self – directed behaviors.
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วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพั ฒนาการของมนุ ษย์
3(3-0-6)
RB 581 Socialization and Human Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิ จั ยที่ เกี่ ยวกั บปรากฏการณ์ ของการถ่ ายทอดทางสั งคม เน้ น
อิทธิพลระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม และศึกษากระบวนการในการถ่ ายทอดทางสั งคม ได้ แก่ การเลี้ ยงดู เด็ ก
การให้การศึกษาซึ่งมี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับพัฒนาการของมนุ ษย์ในหลายด้าน
Study the concepts, theories, and research findings in socialization and
socialization process, focusing on the interactions between humans and environment.
วป 582 พฤติกรรมศาสตร์กับความยากจน
3(3-0-6)
RB 582 Behavioral Science and Poverty
ศึกษาแนวความคิดของความยากจน และความแร้ น แค้ น ในแนวพฤติ ก รรมศาสตร์ วิ เ คราะห์
ความแร้นแค้นทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ ศึกษาวัฒนธรรมของความยากจน โดยมุ่ ง เน้ น การปรั บ ตั ว
ของบุคคล และค่านิยมของสังคม ตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหาความยากจน
Study concepts of poverty and scarcity from the behavioral science approach.
Analyze economic, social and mental scarcity. Study the culture of poverty, focusing on
adjustment of individuals and social values; and search for solution of poverty.
วป 583 จริยธรรมกับจริยศึกษา
3(3-0-6)
RB 583 Morality and Moral Education
ศึกษาทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางจิ ต วิ ท ยาและสั ง คมวิ ท ยา ซึ่ ง จะ
ช่วยอธิบายความหมายและองค์ประกอบของจริยธรรม ศึกษาสภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมที่ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
กับจริยธรรมของบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาจริยธรรม ซึ่งปฏิบัติในโรงเรียนและชุมชน
Study the theories and research results in behavioral science –especially
psychology and sociology—that help explain the meaning and factors of ethics. Study
social environments related to individual ethics, including approaches of ethics
development that are in practice in schools and communities.
วป 584 การพัฒนาในสังคมไทย
3(3-0-6)
RB 584 Development in Thai Society
การศึกษาพัฒนาในแง่กระบวนการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด colonization, westernization,
urbanization, industrialization, modernization and globalization
Study of development in various change processes. Concept of colonization,
westernization, urbanization, industrialization, modernization and globalization.
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วป 591 การคิดถูกวิธี
3(2-2-5)
RB 591 Right Thinking
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการคิดที่เป็นวิธีการแห่งปัญญา ตามแนวคิ ด ทางตะวั น ออก
และตะวันตก พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเพื่อนามาใช้ในการปรับวิธีคิดของบุคคลและกลุ่มที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาชี วิ ต
ที่ดีขึ้นของบุคคลและสังคม
Study the meaning and importance of thinking wisdom in Eastern and Western
concepts; practice application to adjust individual’s and group’s thinking methods for
life-improvement of individuals and society.
วป 681 สภาพแวดล้อมกับการปรั บตัว
3(3-0-6)
RB 681 Environment and Adjustment
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้ อ มด้ า นกายภาพและสั ง คมที่ มีผ ลต่ อ สุ ข ภาพกาย
สุขภาพจิต และการปรับตัวของบุคคล และกลุ่มทางสังคม ศึ ก ษาแนวที่ จ ะปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ ม เพื่ อ
เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
Study the physical and social environment changes that affect physical and
psychological health, and the adjustment of individuals and social groups. Study the
approaches to improve the environment to avoid and solve problems, and improve quality
of life.
วป 682 การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพั ฒนาเด็ก และเยาวชน
3(3-0-6)
RB 682 Research for Youth Development Policy
ศึกษาและประมวลผลเกี่ยวกับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
พร้อมทั้งศึกษาสภาพสังคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต เพื่ อ วางแนวทางการวิ จั ย ที่ ส ามารถ
เสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับบุ คคล ครอบครัวและองค์การ
Study and review the literature on behavioral science research concerning youth
development, both at domestic and international levels, as well as study the context of Thai
society; -current situation and future trend- to impose guideline for research evocative to
youth development policy.
วป 683 ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงกั บการพัฒนาคุ ณภาพชีวิ ตและการทางาน
3(3-0-6)
RB 683 Philosophy of Sufficiency Economy and the Development of
Quality of Life and Work
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลและสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งคุณภาพชีวิตในการทางาน
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Study, analyze and apply the Sufficiency Economy philosophy for the
improvement of the quality of life in individual and societal levels, and in various
dimensions such as the quality of work life.
วป 687 การดารงชีวิตในชุมชนและการวางแผนเพื่ อการพั ฒนาบุ คคลและสังคม
3(3-0-6)
RB 687 Community living and Planning for Personal-Social
Development
ศึกษาวิจัยความเป็นอยู่ของคนในเมือง และในชนบทในเชิง นิ เ วศน์ วิ ท ยา และเชิ ง สั ง คมวิ ท ย า
ผลของการดารงชีวิตในชุมชนที่มีผลต่อบุคคล ศึกษาแนวทางการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคคล และสั ง คมโดย
ผ่านองค์การต่างๆ ในชุมชน
Research studies on the life of urban and rural inhabitants in ecological and
sociological contexts; impacts of community living on persons. Study planning
approaches of personal-social development via marginal organizations in community.
วป 722 ผู้นา สมาชิก และการพัฒนาองค์กร
3(3-0-6)
RB 722 Leadership Membership and Organization Development
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาและสมาชิก การพัฒนาองค์การ การจัดการ และการประยุกต์ใช้
เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานอันนาไปสู่การบรรลุประสิทธิผลขององค์การ
Study conceptual theories of leadership, membership, organization
development, management and applications to find approaches to increase workefficiency which lead to organizational effectiveness.
วป 731 การวิจัยและกลวิธีในการพั ฒนาบุคคล และกลุ่มเพื่อประสิท ธิผลของงาน
3(3-0-6)
RB 731 Research and Techniques for Individual and Group
Development for Work Effectiveness
ศึกษารูปแบบวิธีการวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ กระบวนการ และผลการทางานที่มี
ประสิทธิผลของบุคคลและกลุ่ม ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ สั ง เคราะห์ คุ ณลั ก ษณะของบุ ค คล กลุ่ ม และ
องค์กร รวมทั้งศึกษากลวิธีการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพื่อ ประสิทธิ ผลของงาน
Study research designs and research works on causes, process, and outcomes of
work effectiveness in individuals and groups; analyze and synthesize characteristics of
individual, group and organization, as well as study techniques to develop work
effectiveness in individuals and groups.
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วป 732 กลวิธี และการประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน
3(3-0-6)
RB 732 Techniques and Evaluation for the Development of
Work Life Quality
วิเคราะห์คุ ณภาพชี วิ ต ของบุ ค คลในงานอาชี พ และในสถานการณ์ ต่ า งๆ ศึ ก ษาสาเหตุ
กระบวนการ และผลของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน และการดาเนินชีวิตทั่ ว ไป ตลอดจนการ
พัฒนาตนเองและผู้อื่นเพื่อความสมบูรณ์ทางจิต รวมทั้งแสวงหาวิธีที่จะสร้างเสริมและรั ก ษาคุ ณภาพชี วิ ต ที่
เหมาะสม โดยอาศัยวิธีการทางพฤติกรรมศาสตร์
Analyzes work- life quality in various professions and situations. Examines the
causes, processes, and outcomes of quality work life and the quality of life in general.
Strategies to promote the work-life quality would be examined. Development of self
and others toward psychological well-being, explores and examines techniques to
promote and maintain appropriate quality of life, using behavioral science methods.
วป 733 การพัฒนาแรงจูงใจในการทางาน
3(3-0-6)
RB 733 Development of Work Motivation
ศึกษาความสาคัญของแรงจูงใจในองค์การที่ส่งผลต่อการทางาน วิ เ คราะห์ ท ฤษฎี แ ละวิ ธี ก าร
พัฒนาแรงจูงใจในการทางาน ศึก ษาปั จ จั ย ทั้ ง ด้ า นบุ ค คล งาน และสิ่ ง แวดล้ อ มในองค์ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ
แรงจูงใจในการทางาน
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 734 ปรีชาเชิงอารมณ์กับคุณภาพชีวิตและการทางาน
3(3-0-6)
RB 734 Emotional Intelligence and Quality of Life and Work
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีปรีชาเชิงอารมณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้คิด อารมณ์ ความรู้ สึ ก
และพฤติกรรม รวมทั้งศึกษาวิธีการวัด การวิจัย และการพั ฒ นาปรี ช าเชิ ง อารมณ์ เพื่ อ คุ ณภาพชี วิ ต ของ
บุคคล ครอบครัว และการทางาน
Study and analyze Emotional Intelligence theory, relationship between
cognition, emotion, feeling and behavior; including study of measurement, research and
development of Emotional Intelligence to promote quality of life, family, and work.
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วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
3(3-0-6)
RB 781 Work Socialization
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ และกระบวนการถ่ า ยทอดทางสั ง คมเรื่ อ งการ
ทางาน การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การและวิชาชีพ รวมทั้งปัจจัย เชิ ง เหตุ ข องการท างานและผลของ
งานที่มีต่อบุคลิกภาพและวิถีชีวิตของบุค คล
Examine theories and research findings on work socialization methods and
processes, organizational and professional socialization; as well as causal factors and
outcome of work on individual’s personality and way of life.
วป 782 พฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาสัง คม
3(3-0-6)
RB 782 Behavioral Science and Social Development
ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ยเกี่ ยวกั บการพั ฒนาสั งคม โดย อาศั ยเนื้ อ หาและวิ ธี ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ ผลกระทบของการพั ฒนาประเทศที่ มีต่ อบุ คคล กลุ่ ม คน ชุ มชน และสั งคมในด้ าน
เศรษฐกิ จ การเมื อง สั งคม และวั ฒนธรรม ส ารวจแนวโน้ มการพั ฒนาสั งคมแบบใหม่ ๆ ที่ มีการน ามาใช้ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการจาเป็ น
Study social development concepts, theories and research, based on behavioral science
contents and approaches. Analyze the impacts of national development on individuals, groups,
communities and society from economic, political, societal, and cultural perspectives. Explore
new social development trends that are in response to needs.
วป 784 จริยธรรมกับการพัฒนาบุ คคลและสัง คม
3(3-0-6)
RB 784 Morality and Personal - Social Development
การวิเคราะห์ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของบุคคลและสังคม ศึกษาสาเหตุและ
กระบวนการพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมค่านิยม ทั้งในส่วนบุคคล กลุ่ม และสังคม ตลอดจนการวิเคราะห์
วิธีการพัฒนาจริยธรรมของบุคคล และสังคมในสภาพการณ์ต่างๆ
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 786 การวิจัยกับนโยบายในการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
3(3-0-6)
RB 786 Research and Policies in Human Resource Development
วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มของตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายทางเศรษฐกิจ และสังคมของชาติบทบาทของรัฐ และสถาบันทางการศึกษาในการจัดโครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพของ โครงการเหล่านั้น การพิจารณาสถานภาพของนโยบายใน
การพัฒนามนุษย์ของไทยและต่างประเทศ เพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนนโยบายต่อไป
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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 787 พุทธศาสนากับการพั ฒนาพฤติกรรมมนุ ษย์
RB 787 Buddhism and Human Behavior Development

3(3-0-6)

ศึกษาธรรมชาติแห่งพฤติกรรมมนุษย์ทั้ง 3 ด้านคือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยเน้นการ
เกิดของพฤติกรรมที่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎหนึ่งในกฎของธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย 5 กฎ
ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่ยังไม่ได้พัฒนา ซึ่งเกิดจากเจตนาที่มีตัณหาเป็นแรงผลักดันกับพฤติกรรมที่
พัฒนาแล้วซึ่งเกิดจากเจตนาที่ประกอบด้วยปัญญาศึกษากระบวนการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ด้วยไตรสิกขา
โดยมีบุพนิมิตของมรรค 7 ประการ เป็นตัวนาเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และเป็นตัวเสริมให้การพัฒนามี
ประสิทธิผล คุณสมบัติที่สาคัญของกัลยาณมิตร การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล อันมีเรื่องจริต 6 และ
บุคคล 4 ประเภท ตลอดจนศึกษาเกณฑ์ในการตรวจสอบผลของการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ คือ ภาวนา 4
Study the nature of human behavior in 3 aspects: Action of the Body
(kayakamma), Action of the speech (Vacikamma), and Action of thought ( Manokamma);
by focusing on behaviors that follow the law of karma, which is one of the 5
fundamental natural laws [Physical and Chemical Law (Utuniyam), Biological Law
(Bijaniyam), Psychic Law (Cittaniyam), Karma (Kammaniyam) and law of cause and effect
(Dhammaniyam)]. Difference between undeveloped behaviors –arising from intent
driven by lust—and developed behaviors –arising from intent formed by wisdom. Study
human behavior development processes by the Tri-Precepts –higher morality
(Adhisilasikkha), higher mentality (Adhicittasikkha), and higher wisdom (Adhipanyasikkha) –
and under guidance of the 7 Noble Paths, which lead into the development process and
reinforce effectiveness of development; study the essential properties of Kalayanamitr,
including understanding of the differences of individuals – a compendium of six
temperaments: lustful (Ragacarita), hateful (Dosacarita), delusional (Mohacarita ), faithful
(Saddhacarita), intellectual (Buddhicarita) and discursive (Vitakkacarita); and 4 Kinds of
person: know very soon person (Uggatitannu), know soon person (Vipajitannu) , know
slow person (Neyya) and know very slow person (Padaparama). Study the criteria in
assessment of human behavior development in 4 Stages: Physical Development
( Kayabhavana) , Moral Development ( Silabhavana) , Emotional Development
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(Cittabhavana) and Wisdom Development (Pannabhavana).
วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
3(1-4-4)
RB 881 Seminar in the Philosophy of Behavioral Science
ศึกษาประเด็นต่างๆ ในเรื่องแนวคิดในการแสวงหาความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ และการอธิ บ าย
เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ของนักปรัชญาสานักต่างๆ ทั้งทางตะวัน ออกและตะวั น ตก วิ เ คราะห์ ข้ อ จ ากั ด
ประเด็นโต้แย้ง และแนวทางการนาไปใช้ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมมนุษย์
Study various concepts in the pursuit of behavioral science knowledge and
explanations of human behaviors from Western and Eastern philosophical schools;
analyze limitations, arguments, and guidelines for application to behavioral study.
วป 882 หัวข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
RB 882 Special Topics in Behavioral Science
ศึกษาประเด็นหรือหัวข้อพิเศษทางวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ที่มีความสาคั ญ เด่ น ชั ด และมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อการทางาน และคุณภาพชีวิต เนื้ อ หาที่ น ามาสั มมนาในวิ ช านี้
ควรเป็นเรื่องที่มีความทันสมัยและเป็นจุดสนใจของนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง ในปั จ จุ บั น และ
อนาคต นอกจากนั้นควรเป็นหัวข้อที่ยังไม่ได้มีการเรียนการสอนอย่ า งเด่ น ชั ด ในวิ ช าอื่ น ๆ ที่ นิ สิ ต ได้ รั บ
วิชานี้อาจจัดให้แก่นิสิตที่สนใจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะบุ คคลได้ตามความเหมาะสม
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.
วป 883 สัมมนาการวิจัยเพื่อการพัฒนาเยาวชน
3(1-4-4)
RB 883 Seminar in Youth Psychological Development Research
อภิปรายแนวการวิจัยเกี่ยวกับจิตลักษณะ และพฤติกรรมต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
ทางานและคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน และ ผู้ใหญ่ตอนต้น ประมวลทฤษฎีและผลการค้นคว้าวิจัย
ต่างๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปผลแนวคิดใหม่ หรือคาถามสาคัญ
ซึ่งจะนาไปสู่ปัญหาการวิจัยทางด้านนี้ต่อไป หัวข้อการสัมมนาครอบคลุมถึงสาเหตุภายนอก และภายใน
ตัวบุคคล กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม และผลของการพัฒนาบุคคลตั้งแต่วัยเด็กถึงวัย ผู้ใหญ่ต อนต้ น
Discuss research approaches to significant 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
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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 886 สัมมนาการวิจัยพัฒนศึกษาการเพื่อชีวิ ตการทางาน
3(1-4-4)
RB 886 Seminar in Development Education Research for Work Life
อภิปรายแนวทางการวิจัยที่ได้จากการประมวล ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ ก ารศึ ก ษา
พัฒนาบุคคล สังคม และการเตรียมบุคคลเพื่อชีวิตการทางาน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการใช้ ก ารศึ ก ษาทั้ ง ใน
ระบบและนอกระบบ การฝึกอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาบุคคล และสังคมให้ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ ง หมายที่ ตั้ ง ไว้
โดยวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา และพิจารณาความเหมาะสมกับจิ ต ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย น จิ ต ลั ก ษณะของ
ผู้สอน และสภาพแวดล้อมในการให้การศึกษา ตลอดจนเน้นถึงการพั ฒ นาบุ ค คลเพื่ อ ชี วิ ต การท างานใน
ชีวิตในอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Discuss research approaches for compilation of theories and research on
utilizing education to develop people, society and as preparation for work life. Covers
usage of curriculum and extra- curriculum education, special trainings for personal and
social development toward established goals; by analysis of educational philosophy and
consideration of coherence with students’ psychological traits, teachers’ psychological
traits, and education environment; as well as emphasis on personal development for
efficient work life in various occupations.
วป 991 การศึกษาเฉพาะบุคคล
1(0-0-3)
RB 991 Individual Study
ศึกษาอย่างลึกซึ้งเป็นรายบุคคลตามความต้องการและสนใจของนิสิ ตแต่ล ะคนในหั วข้อประเด็น
ต่างๆ ที่เป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์หรือเทคนิ คการวิจัย
Comprehensive individual study according to each student’s need and interest,
on topics concerning behavioral science concepts or research techniques.
กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิจัย
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย I
3(1-4-4)
RB 803 Research Practicum I
ประยุกต์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกั บพฤติ กรรมศาสตร์ ในลั กษณะสหวิ ทยาการมาวิ เคราะห์ สั งเคราะห์
และประยุกต์ ใช้ เพื่ อสร้างเป็ นโครงการวิจัยที่ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ เพื่ อพั ฒนาบุ คคลและสังคม
Applications of multi-disciplinary behavioral science knowledge to synthesize,
analyze, and construct research projects that can be utilized toward individual and
societal development.
U

U
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วป 804 ปฏิบัติการวิจัย II
3(1-4-4)
RB 804 Research Practicum II
การร่วมดาเนินการวิจัยในโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยทาให้ ครบตามกระบวนการของการ
วิจัย เริ่มตั้งแต่การวางแผนโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อนาเสนอและเผยแพร่
Joint conduct of behavioral science research projects in all research processes:
from research project planning, proceedings, and research reporting for presentation and
dissemination.
หมวดปริญญานิพนธ์
วป 899 ปริญญานิพนธ์ระดับดุ ษฎีบัณ ฑิ ต
36 หน่วยกิต
RB 899 Doctoral Dissertation
เป็นการวิจัยขั้นสูงทางพฤติกรรมศาสตร์ เน้นความคิดริเริ่มสร้ า งสรรค์ ท างวิ ช าการ การบู ร ณา
การวิชาการในสาขาต่างๆ และการประยุกต์ใช้ เพื่อได้ข้อความจริงที่แปลกใหม่ ในรู ป ของการสร้ า งหลั ก
ใหม่ ทฤษฎีใหม่ วิธีการวัดใหม่ วิธีการฝึกอบรมใหม่ หรือการพัฒนาของเก่าให้ มีป ระสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง
เป็นทางนาไปสู่การพัฒนาบุคคลและสังคมที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
Advanced behavioral science research, with emphasis on academic creativity
and nitiative, integration of various academic disciplines, and application to obtain novel
facts –principles, theories, measurements, trainings, or a more effective improvement of
existing materials-leading to development of effective and sustainable life for individuals
and society.
วป 999 ปริญญานิพนธ์ระดับดุ ษฎีบัณ ฑิ ต
48 หน่วยกิต
RB 999 Doctoral Dissertation
เป็นการวิจัยขั้นสูงและมีความลึกซึ้งในการสร้างองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ เน้นความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ และมีความลุ่มลึกในการบูรณาการวิชาการในสาขาต่างๆ และการประยุกต์ใช้
เพื่อได้ข้อความจริงที่แปลกใหม่ ในรูปของการสร้างหลักใหม่ ทฤษฎีใหม่ วิธีการวัดใหม่ วิธีการฝึกอบรม
ใหม่ หรือการพัฒนาของเก่าให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทางนาไปสู่การพัฒนาบุคคลและสังคมที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
Advanced, comprehensive, and significant behavioral science research, with
emphasis on academic creativity, originality, advancement of interdisciplinary integration
and application to obtain novel facts–principles, theories, measurements, trainings, or a
more effective improvement of existing materials-leading to development of effective
and sustainable life for individuals and society.
U
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ความหมายของรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร
รหัสตัวอักษร
วป (RB) หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
รหัสตัวเลข
เลขรหัสหลักร้อย
หมายถึง
ระดับปริญญา
เลขรหัสหลักสิบ
หมายถึง
วิชาแขนง
U

U

U

U

หลัก
ร้อย

ความหมาย
5 และ 6
7
8 และ 9

วิชา

วิชาระดับปริญญาโท
วิชาระดับปริญญาเอก
วิชาสัมมนา หรือหัวข้อพิเศษ หรือปฏิบัติการ
วิจัยหรือการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือปริญญา
นิพนธ์
สิบ
แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่
0
วิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
1
วิชาที่เกี่ยวกับสถิติ และคอมพิวเตอร์
2,3
วิชาที่เกี่ยวกับจิตวิทยาในหมวดพฤติกรรม
ศาสตร์
4,5
วิชาที่เกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาใน
หมวดวิชาพฤติกรรมศาสตร์
6
วิชาที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์อื่นๆ
7
วิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
8
วิชาที่เป็นสหวิทยาการ
9
วิชาพิเศษ
ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่ว ยกิ ต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จานวนชั่วโมงบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบรรยาย
3 หน่วยกิต เท่ากับ 3(2-2-5) , 3(3-0-6)
วิชาปฏิบัติการวิจัย
3 หน่วยกิต เท่ากับ 3(1-4-4)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2555

46
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1.

รศ. ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง *

2.

อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ

3.

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

4.

อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล *

5.

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

*

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม. (สุขศึกษา)
ค.ด. การศึกษานอกโรงเรียน
ค.บ (วิทย์ทั่วไป)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
อ.บ. (อักษรศาสตร์)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2531
2535
2546
2517
2519
2528
2527
2532
2548
2535
2542
2544
2549
2544
2553

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ม. มหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
มศว บางเขน
มศว ประสานมิตร
มศว ประสานมิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม. รามคาแหง
ม. ธรรมศาสตร์
มศว ประสานมิตร
มศว ประสานมิตร
มศว ประสานมิตร

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สถาบัน/ปีที่จบ

รศ. ดร. อรพินทร์ ชูชม
รศ. ดร. ดุษฎี
โยเหลา
รศ. ดร. อังศินันท์ อินทรกาแหง
ผศ. ประทีป
จินงี่
อ. ดร. พรรณี บุญประกอบ
อ. ดร. ยุทธนา ไชยจูกุล
อ. ดร. สุภาพร ธนะชานันท์
อ. ดร. จรัล
อุ่นฐิติวัฒน์
อ. ดร. นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
อ. ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
อ. ดร. จารุวรรณ สกุลคู
อ. ดร. วิชุดา กิจธรธรรม
อ. ดร. ร.ต.อ. หญิง ปานจักษ์
เหล่ารัตนวรพงษ์

Ph.D. (Psychology)
Ph.D. (Educational Research)
ค.ด. (การศึกษานอกระบบ)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
D.P.A. (Public Administrator)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)
D.Psych. (Clin)
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

Vanderbilt University 2537
North Texas State U. 2529
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
2528
U. of La Verne
2540
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
2547
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
2547
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
2549
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
U of Tasmania, Australia 2552
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
2549
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ลาดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

14
15
16

อ. ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อ. ปิยรัฐ
ธรรมพิทักษ์
อ. ดร. Kanu Priya Mohan

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1
ศ. ดร. จรรจา
สุวรรณทัต
2
ศ. ดร. ดวงเดือน
พันธุมนาวิน
3
ศ. ดร. นงลักษณ์
วิรัชชัย
4
รศ. ดร. ผจงจิต
อินทสุวรรณ
5
รศ. อัจฉรา
สุขารมณ์
6
รศ. ลัดดาวัลย์
เกษมเนตร
7
รศ. ดร. ชุมพร
ยงกิตติกุล
8
รศ. ดร. องอาจ
นัยพัฒน์
9
10
11
12
13
14
15
16

รศ. งามตา
ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์
ผศ. ดร. อ้อมเดือน
อ. ดร. นพวรรณ
อ. ดร. มนัส
อ. ดร นิยะดา
อ. ดร. อุทัย
อ. ดร. สธญ

วนินทานนท์
ชัววัลลี
สดมณี
โชติบัณฑ์
บุญประกอบ
จิตต์จรัส
ดุลยเกษม
ภู่คง

สถาบัน/ปีที่จบ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.เชียงใหม่
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ

คุณวุฒิและสาขาวิชา
Ed.D. (Educational Psychology and Guidance)
Ph.D. (Social Psychology)
Ph.D. (Comparative Education)
Ph.D. (Educational Research)

ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา)
ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา)
Ph.D. (Educational Psychology)
Ph.D. (Educational Administration
with Concentration on Research and Evaluation)

M.S. (Sociology)
Ph.D. (Educational Psychology)
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
Ph.D. (Sociology)
Ed.D. (Curriculum and Instruction)
Ph.D. (Educational Psychology)
Ph.D. (International Development Education)
Ph.D. (Sociology)
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2550
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ ามี)
วิชาเรียนในหลักสูตรบางวิชากาหนดให้นิสิตมีประสบการณ์ภาคสนามเพื่ อ ประกอบการเรี ย นใน
ห้องเรียนด้วย เช่น วิชาปฏิบัติการวิจัย วิชาวิจัยเชิงคุณภาพ และวิชาอื่นๆ ซึ่งผู้เ รี ย นจะท ากิ จ กรรมตามที่
ผู้สอนจะกาหนดในแต่ละวิชา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องการ ได้แก่
4.1.1 มีจรรยาบรรณนักวิจัย นักวิจัยพึงดาเนินการวิจัยด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ ไม่ ล อกเลี ย น
ผลงานของผู้อื่น เสนอผลการวิ เ คราะห์ อ ย่ า งตรงไปตรงมา รั ก ษาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ร่ ว มวิ จั ย /กลุ่ ม
ตัวอย่าง ทางานวิจัยด้วยความทุ่มเทอย่างเต็ มความสามารถ และรั บ ผิ ด ชอบให้ ง านวิ จั ย แล้ ว เสร็ จ ตาม
กาหนดเวลา
4.1.2 มีความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยและเนื้อหาในเรื่องที่ดาเนินกิจกรรมเป็ น อย่ า งดี แ ละเป็ น
ปัจจุบัน
4.1.3 มีวิธีการแสวงหาความรู้เพื่อการทากิจกรรมในทุกขั้นตอน และสามารถสั ง เคราะห์
วิเคราะห์ทฤษฎีและองค์ความรู้เพื่อ พัฒนางานของตนให้ มีคุ ณภาพ
4.1.4 สามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการต่องานผลงานของตนเอง และของเพื่ อ น
ร่วมชั้นได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
4.1.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพในงานของตน
4.2 ช่วงเวลา
ช่วงเวลาขึ้นกับผู้สอนในแต่ละรายวิชา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การจัดเวลาการดาเนินกิจกรรมนอกห้องเรียนตามที่ผู้สอนจะตกลงกับผู้ เรียนในรายวิชา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต (แบบ 1.1)
หลักสูตรฯ กาหนดให้ผู้จะสาเร็จการศึกษาต้องทาปริญญานิพนธ์ 48 หน่ ว ยกิ ต และต้ อ งเป็ น
หัวข้อทางพฤติกรรมศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต (แบบ 2)
หลักสูตรกาหนดให้ผู้เรียนต้องทาปริญญานิพนธ์ 36 หรือ 48 หน่ ว ยกิ ต 36 หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ ผู้
เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ 48 หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)
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การวิจัย ปริญญานิพนธ์และโครงงานด้านการศึ ก ษาเป็ น งานวิ จั ย ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ ที่
มุ่งเน้นด้านการแก้ปัญหา การพัฒนา ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ ท างพฤติ ก รรมศาสตร์ ในหั ว ข้ อ ตาม
ความสนใจของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ป รึ ก ษาเป็ น ผู้ ค วบคุ มดู แ ล ทั้ ง นี้ โ ดยมี ก ระบวนการขั้ น ตอนต่ า ง ๆ
เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย นับแต่การเสนอหัว ข้ อ การวิ จั ย เค้ า โครงวิ จั ย ต่ อ คณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อการวิจัย เค้าโครงวิจัย การแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาในการสอบปากเปล่ า เป็ น ต้ น โดยที่
ในระหว่างการทาวิจัยต้องมีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 2 บทความ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)
ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นการวิจัยขั้นสูงทางพฤติกรรมศาสตร์ เน้ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การบูรณาการวิชาการในสาขาต่างๆ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ ได้ ข้ อ ความจริ ง ที่
แปลกใหม่ ในรูปของการสร้างหลักใหม่ ทฤษฎีใหม่ วิธีการวัดใหม่ วิ ธี ก ารฝึ ก อบรมใหม่ หรื อ การพั ฒ นา
ของเก่าให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทางนาไปสู่การพัฒนาบุคคลและสังคม
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องการ ได้แก่
1. มีจรรยาบรรณนักวิจัย นักวิจัยพึงดาเนินการวิจัยด้วยความซื่อสัต ย์ ไม่ ล อกเลี ย นผลงาน
ของผู้อื่น เสนอผลการวิเคราะห์อย่า งตรงไปตรงมา รั ก ษาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ร่ ว มวิ จั ย /กลุ่ มตั ว อย่ า ง
ทางานวิจัยด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ และรับผิดชอบให้งานวิจัยแล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
2. มีความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยและเนื้อหาในเรื่องที่ทาวิจัยอย่างดีและเป็น ปัจจุบัน
3. มีวิธีการแสวงหาความรู้ เ พื่ อ การท าวิ จั ย ในทุ ก ขั้ น ตอน สามารถวิ เ คราะห์ ท ฤษฎี และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สามารถบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ แ ละสามารถออกแบบสร้ า ง
งานวิจัยที่มีความแปลกใหม่สร้างสรรค์
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุ ณภาพได้อย่างลึกซึ้ ง
5. สามารถนาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจั ย ในการประชุ มระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ และ
แสดงความคิดเห็นในการอภิปรายงานปริญ ญานิ พนธ์ ข องตนเองได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการและ
สร้างสรรค์
5.3 ช่วงเวลา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ผู้เรียนสามารถเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้เมื่อลงทะเบียนเรียนในมหาวิ ท ยาลั ย มาแล้ ว ไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนในหลักสูตรทั้งหมดในหลักสูตรคือ 6 ปี ก ารศึ ก ษาส าหรั บ ผู้ เ ข้ า
ศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท และ 8 ปีการศึกษาสาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี
5.4 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)
-ปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)
-ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท (แบบ 2.1) ต้องทาปริญญานิพนธ์จานวน 36 หน่วยกิต
-ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี (แบบ 2.2) ต้องทาปริญญานิพนธ์จานวน 48 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)
หลักสูตรฯ ได้เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการดาเนินการทาปริญญานิพนธ์ของนิสิต
ให้สาเร็จได้ตามมาตรฐาน ดังนี้
1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อปรับความรู้พื้นฐานด้านวิธีวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ และเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ให้แก่นิสิตแรกเข้า
2. จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการทาปริญญานิพนธ์ปี ก ารศึ ก ษาละ 2
ครั้ง เพื่อให้นิสิตมีโอกาสได้รับข้อเสนอแนะของคณาจารย์ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาปริ ญ ญา
นิพนธ์ของนิสิต
3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ มีค วามเชี่ ย วชาญให้ เ หมาะสมกั บ หั ว ข้ อ
ปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)
คณะกรรมการบริหารหลั ก สู ต รจั ด การประชุ มเตรี ย มหั ว ข้ อ ปริ ญ ญานิ พนธ์ เ พื่ อ ให้ นิ สิ ต มี
โอกาสนาเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ตนสนใจ และคณาจารย์และผู้เรียนอื่นๆสามารถแสดงความคิ ด เห็ น
เพื่อการปรั บ ปรุ ง หั ว ข้ อ ปริ ญ ญานิ พนธ์ ไ ด้ นอกจากนี้ ก็ มีก ารเ ชิ ญ วิ ท ยากรทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ในประเด็ น ต่ า งๆที่ ผู้ เ รี ย นสนใจ รวมทั้ ง มี
กิจกรรมกระตุ้นและกิจกรรมการเร่งรัดการทาปริญญานิพนธ์ เ ป็ น ระยะ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การร่ ว มแสดง
ความคิดเห็น การให้ความรู้ การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในบางหัวข้อที่ผู้เรียนต้องการหรื อ ที่ ผู้ เ รี ย นยั ง ขาด
อยู่ และผู้เรียนก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่จะให้คาปรึกษาแก่นิสิตได้ตลอดเวลา
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)
-ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การประเมินความก้าวหน้าของการวิจัย ภาคเรียนละ
2 ครั้ง โดยให้นิสิตนาเสนอความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการบริหารหลั ก สู ต ร และรายงานความก้ า วหน้ า
เป็นเอกสารแก่ กรรมการควบคุม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นอกจากนี้ให้นิสิตได้ ป ระเมิ น ตนเอง
โดยเปรียบเทียบกับแผนการเรียนที่วางแผนไว้
-ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพการตีพิมพ์ ผ ลงานวิ จั ย และ
ปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)
ในการประเมินผลปริญญานิพนธ์จะมีคณะกรรมการสอบปากเปล่า เกี่ยวกับปริญญานิ พนธ์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทุกท่าน กรรมการที่เคยเข้าสอบเค้าโครงปริญญานิ พนธ์ และ
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ย วข้ อ งกั บ ปริ ญ ญานิ พนธ์ นั้ น ๆ เข้ า
ร่วมในการสอบ ในการสอบ ผู้สอบจะนาเสนอปริญญานิพนธ์ของตน และจะอธิ บ ายชี้ แ จงตามประเด็ น
คาถามของกรรมการสอบ กรรมการสอบเป็นผู้ตัดสิน ผลว่ า ผู้ ส อบสอบผ่ า นหรื อ ไม่ หากสอบผ่ า นผู้ ส อบ
จะต้องปรับปรุงแก้ไขปริญญานิพนธ์ตามที่กรรมการสอบเสนอ ภายในกรอบเวลาที่บัณฑิตวิท ยาลั ย ก าหนด
ไว้ สุดท้ายบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ต รวจสอบรู ป แบบปริ ญ ญานิ พนธ์ ว่ า ถู ก ต้ องตามระเบี ย บของบั ณฑิ ต
วิทยาลัยหรือไม่

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนหรือกิจ กรรมของนิสิต
1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสู ง ให้นิสิตคิดหัวข้อการวิจัย ที่สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมของบุ ค คลใน
ในการคิ ด ริ เ ริ่ มและสร้ า งสรร ค์ สังคม ที่จะนาไปสู่การมีคุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดี ตลอดจนการด าเนิ น การ
งานวิจั ย เพื่ อ คุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ น ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคาตอบตามหัวข้อที่ตั้งไว้
สังคม
2. เป็นผู้นาทางด้ า นวิ ช าการและ - มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้ น ให้ นิ สิ ต ท างานกลุ่ ม จั ด การ
การทาวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
สัมมนาทางวิชาการ และนาเสนองานวิจัยในการประชุมระดั บ ชาติ
และนานาชาติ
- มีการฝึกประสบการณ์ตรงให้นิสิตทาการวิจัย ทั้งในรายวิ ช าที่ เ ป็ น
เนื้อหาพฤติกรรมศาสตร์ และปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ตลอดจนเข้ า ร่ ว ม
เรียนรู้เป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรม
ศาสตร์
3. เป็นผู้มีความสามารถสู ง ในการ - กาหนดให้ นิ สิ ต ค้ น คว้ า ในประเด็ น ปั ญ หาต่ า งๆ ทางพฤติ ก รรม
ประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ า ก ศาสตร์ และให้ น าเสนอวิ ธี ก ารประยุ ก ต์ ห รื อ พั ฒ นาบุ ค คลหรื อ
การวิจัยไปสู่การปฏิบัติ
ทีมงานอย่างเป็นรูปธรรม
- จัดให้มีการประชุ มสั มมนาวิ ช าการทางพฤติ ก รรมศาสตร์ ทุ ก ปี
เพื่อให้นิสิตได้มีเวทีในการนาเสนอความคิ ด ในการน าผลงานวิ จั ย
ไปสู่การปฏิบัติ
- จัดให้นิสิตนาเสนอความรู้ที่ได้จากการทารายงาน และการท าวิ จั ย
และ เผยแพร่ บ นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องสถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรม
ศาสตร์ และช่ อ งทางการสื่ อ สารอื่ น ๆใน สาระการเรี ย นรู้ จ าก
ห้องเรียน หรือโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาการ
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนหรือกิจ กรรมของนิสิต
4. เป็นผู้ที่มีจิ ต เอื้ อ อาทร และท า - ให้การถ่ายทอดทางสังคม (Socialize) ในขณะที่ศึกษา ทั้งในวิชา
ป ร ะ โ ย ช น์ เ พื่ อ สั ง ค ม อ ย่ า ง เรียนและในการทากิจกรรมต่างๆ โดยการอบรมสั่งสอน การเป็น
สร้างสรรค์
แบบอย่าง และการเสริมแรงพฤติกรรมที่ดีงาม
- สนับสนุนด้านทรัพยากร การให้คาปรึกษา และเปิดโอกาสให้นิสิต
สร้างโครงการ/กิจกรรมเพื่อทาประโยชน์ต่อสังคม ในช่องทางต่างๆ
เช่น ทางสื่อสารมวลชน การลงพื้นที่ในชุมชน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
ผลการ
คุณลักษณะพิเศษ
เรียนรู้
ด้าน
(1) สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม
คุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
จริยธรรม
วิชาการ หรือวิชาชีพและมี
จรรยาบรรณนักวิจัย
(2) แสดงออกหรือสื่อสาร
ข้อสรุปของปัญหา โดยค านึ ง ถึ ง
ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น ที่ จ ะได้ รั บ
ผลกระทบ
(3) ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง
ของจ รร ยา บรร ณที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น
ปัจจุบัน
(4) สนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลย
พินิจทางคุ ณธรรมจริ ย ธรรมใน
การ จั ด การควา มขั ด แย้ ง และ
ปัญหาที่ มีผ ลกระทบต่ อ ตนเอง
และผู้อื่น
(5) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาใน
การส่งเสริมให้ มีก ารปฏิ บั ติ ต าม
หลักคุณธรรมจริ ย ธรรมในการ
ทางาน

วิธีการวัด และ
ประเมินผล
- ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ พิจารณาจากการประเมิ น
ดี ใ นเรื่ อ งจร ร ยา บร ร ณ คุณธรรมจริ ย ธรรม ด้ ว ย
นักวิจัย
ตน เองขอ งนิ สิ ต แล ะ
- มีการสอดแทรก
คณาจารย์ผู้สอน
เนื้อหาทางด้ า นคุ ณธรรม
จริ ย ธรร มความซื่ อ สั ต ย์
และจรรยาบรรณนั ก วิ จั ย
ใ น ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง
หลักสูตร
- ผู้สอนจัดให้มีการ
อภิ ป รายกลุ่ ม และเป็ น
ผู้ น า ใ น ก า ร ด า เ นิ น
กิ จ กร ร มเพื่ อ ลดควา ม
ขั ด แย้ ง ทา งควา มคิ ด ที่
เกี่ยวข้องกั บ สถานการณ์
ที่ นิ สิ ต ต้ อ งเผชิ ญ ในกา ร
เรียนไปจนถึงสถานการณ์
ทางสังคม ซึ่ง นั ก วิ จั ย ทาง
พฤติกรรมศาสตร์สามารถ
มีส่วนสร้า งสั ง คมสั น ติ สุ ข
ได้
กลยุทธ์การสอน
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ผลการ
เรียนรู้
ด้านความรู้

ด้านทักษะ
ทางปัญญา

คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์การสอน

(1) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของ
สาขา ทฤษฎี หลักการ
(2) มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันใน
สาขา
(3) สามารถพัฒนานวัตกรรม
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
(4) รู้เทคนิคการวิจัย และ
พัฒนาข้อสรุปได้

- การจัดเตรียมแผนการ
สอน และเนื้ อ หาสาระไว้
อย่างดีล่วงหน้า
- การเชื่อมโยงข้อมูล
ใหม่ ที่ ค้ น คว้ า เพิ่ มเติ มให้
เข้ากับเนื้อหาที่จัดไว้ และ
เชื่ อ มโยงกั บ ความรู้ เ ดิ ม
ของนิ สิ ต เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ
การทาความเข้ า ใจ และ
นามาใช้
- กระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ของนิ สิ ต ด้ ว ย
บรรยากาศการสอนที่เ ป็ น
อิ ส ระ และส่ ง เสริ มกา ร
สร้างนวัตกรรม ด้ ว ยการ
ช่ ว ยเหลื อ ทา งควา มคิ ด
แล ะ สิ่ งอ า น วย ค ว า ม
สะดวก
- พัฒนาความคิดรวบ
ยอด รวมทั้งหลัก การทาง
ทฤษฎี และการ ปฏิ บั ติ
การวิเคราะห์สถานการณ์
และการแก้ไขปัญหาต่า งๆ
อย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน ตา ม
แผนที่วางไว้
- ฝึกให้นิสิตสามารถ
สะท้ อ นกระบวนการคิ ด
ของตน เมื่ อ พบกั บ งา น
ใหม่ ๆ ที่ ท้ า ทา ย แล ะ
สามารถพัฒนาการจัดการ
กลยุทธ์ในการคิ ด ของตน

(1) สามารถใช้ความเข้าใจ
อย่ า งถ่ อ งแท้ ใ น ทฤษฎี และ
เทคนิ ค การแสวงหาความรู้ ใ น
กา ร วิ เ คร า ะห์ ป ร ะเด็ น และ
ปัญหาสาคัญ ได้อย่างสร้างสรรค์
(2) พัฒนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
(3) สามารถสังเคราะห์
ผลงา นวิ จั ย และทฤษฎี เ พื่ อ
พัฒนาความรู้ ความเข้า ใจใหม่ ๆ
ที่ ส ร้ า งสร รค์ โดยบู ร ณา กา ร
แนวคิ ด ต่ า งๆ ทั้ ง ภายใน และ
ภ า ย น อ ก ส า ข า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
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วิธีการวัด และ
ประเมินผล
พิจารณาจากปริมาณ
และคุ ณภาพของการ มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใน ชั้ น เ รี ย น
รวมถึ ง รา ยงาน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมา ย ในปร ะเด็ น
ของควา มเข้ า ใจเนื้ อ หา
ประเด็ น ในการวิ พากษ์
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข อง
งาน และนวัตกรรมที่นิสิ ต
สร้างในการเรียนรายวิ ช า
แ ล ะ ป ริ ญ ญ า นิ พ น ธ์
ร วมทั้ ง มี กา ร ปร ะเมิ น
ตนเอง

พิจารณาจากการมี ส่ ว น
ร่ ว ม ใ น ชั้ น เ รี ย น
ควา มสามา รถของกา ร
อภิปรายในชั้นเรีย น การ
น า เสนอหั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และคุ ณภาพ
ของรายงาน รวมทั้งมีการ
ประเมินตนเอง
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ผลการ
เรียนรู้

คุณลักษณะพิเศษ
ประสิทธิภาพ
(4) การเป็นผู้นาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถ
ออกแบบ และดาเนินการ
โครงการวิจัยที่สาคัญในเรื่องที่
ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล และ
ความ
รับผิดชอบ

ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) สามารถแสดงความ

คิดเห็นทางวิชาการ และวิชาชีพ
(2) สามารถวางแผน
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
วางแผนปรับปรุงตนเอง และ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สร้างปฏิสัมพันธ์ใน
กิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
(4) แสดงออกถึงความโดด
เด่นในการเป็นผู้นาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ

(1) สามารถคัดกรองข้อมูล

ทางคณิตศาสตร์ และสถิติ เพื่อ
นาไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน
(2) สรุปปัญหาและเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดย
เจาะลึกในสาขาเฉพาะ

กลยุทธ์การสอน
เมื่ อ ต้ อ งแก้ ไ ขปั ญ หาใน
ลักษณะต่างๆ
- เปิดโอกาสให้นิสิตได้
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ เ ด็ น ที่
แตกต่างออกไป เพื่ อ เป็ น
การกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ทั ก ษะ
ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า
ทางด้านวิชาการ
- เปิดโอกาสให้เข้าร่วม

กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรม
ของสถาบัน และได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับ โดยให้
นิสิตได้วิเคราะห์
พฤติกรรมของตนด้วย
- เปิดโอกาสให้นิสิต
ร่วมกันริเริ่มสร้างสรรค์
กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
สถาบันการเรียนให้
ก้าวหน้าในเชิงวิชาการ
และในเชิงสัมพันธภาพใน
ระหว่างนิสิต นิสิตเก่า
และคณาจารย์
- การจัดการสอนที่มี
การฝึกปฏิบัติในเชิงการ
วิเคราะห์ทางปริมาณและ
คุณภาพ
- ให้นิสิตมีโอกาสนา
เสนอผลงานในระดับชาติ
ระดับอาเซียนและ
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วิธีการวัด และ
ประเมินผล

พิ จ า รณา จ ากการ ร่ ว ม
แสดงควา มคิ ด เห็ น ใน
ประเด็นใหม่ๆ ที่น่ า สนใจ
ร ว ม ถึ ง ผ ล ง า น ท า ง
วิชาการที่เป็นการพั ฒ นา
องค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้ ง
มีการประเมินตนเอง
พิจารณาจากผลงานของ
การท างานกลุ่ ม ทั้ ง การ
นาเสนอ และรายงานที่
ได้รับมอบหมาย โดยการ
ประเมินตนเอง เพื่อนร่ ว ม
ชั้นเรียน และคณาจารย์
ผู้สอน

พิจารณาจากคุณภาพของ
นาเสนอรายงานในการ
ประชุม และการผ่ า นสื่ อ
ต่ า ง ๆ ร วม ทั้ ง ข้ อ มู ล
ป้อนกลับจากผู้รับบริการ
และมีการประเมินตนเอง

55
ผลการ
เรียนรู้

คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์การสอน

(3) สามารถสื่อสารอย่างมี

นานาชาติ เพื่อการ
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
สังคม
ทั้งในวงวิชาการ และวิชาชีพ
- เปิดโอกาสและอานวย
รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยนาเสนอ ความสะดวกให้นิสิตเข้า
รายงานที่เป็นทางการ และไม่ ร่วมและริเริ่มกิจกรรม
เป็นทางการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ทาง บริการวิชาการเพื่อสังคม
วิชาการ และวิชาชีพ
โดยการประยุกต์แนวคิด
และผลงานวิจัย ผ่านสื่อ
ประเภทต่างๆ
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วิธีการวัด และ
ประเมินผล
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จ ากหลัก สูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชาของหลักสูตรปรัชญาดุ ษฎีบั ณฑิ ต (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

(1)



(2) (3)
 
 

(4)



(5)



(1) (2)
 
 

(3)



(4)



5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
3.ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2)
(3)
         

         


























 









































































































































 





































 





































 





































 













1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ
วป 711 สถิต ิเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
พฤติกรรมศาสตร์ III
วป 712 สถิต ิเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
พฤติกรรมศาสตร์ IV
วป 713 การวิเคราะห์ข้อมูลจัด ประเภท
วป 714 การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีวัด ซ้า
วป 715 การสังเคราะห์งานวิจัย
วป 722 ผู้นา สมาชิก และการพัฒนาองค์การ
วป 731 การวิจัยและกลวิธีในการพัฒนา
บุค คลและกลุ่มเพื่อประสิทธิผลของงาน
วป 732 กลวิธีแ ละการประเมินผลเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การทางาน
วป 733 การพัฒนาแรงจูงใจในการทางาน
วป 734 ปรีชาเชิงอารมณ์กับคุณภาพชีวิต
และการทางาน
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(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(1) (2)

(3)

(4)

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4.ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และ
3.ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2)
(3)

























 





























































 
 
 
















































































































































































































































































1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการ
ทางาน
วป 782 พฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาสังคม
วป 784 จริยธรรมกับการพัฒนาบุคคลและสังคม
วป 786 การวิจัยกับนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษ ย์
วป 787 พุทธศาสนากับการพัฒ นาพฤติกรรมมนุษ ย์
วป 791 การบริหารจัด การโครงการ
วป 800 หัวข้อคัด สรรทางการวิจัยพฤติก รรมศาสตร์
วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติก รรมศาสตร์
วป 882 หัวข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 883 สัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒ นาเยาวชน
วป 886 สัมมนาการวิจัยพัฒ นศึก ษาการเพื่อชีวิต การ
ทางาน
วป 991 การศึก ษาเฉพาะบุค คล
วป 803 ปฏิบัต ิก ารวิจัย I
วป 804 ปฏิบัต ิก ารวิจัย II
วป 899 ปริญ ญานิพ นธ์ด ุษ ฎีบัณ ฑิต
วป 999 ปริญ ญานิพ นธ์ด ุษ ฎีบัณ ฑิต
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนัก ศึก ษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดั บคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี้
-การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้ น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B

ดี (Good)

3.0

C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
-การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาหนดของหลักสู ตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้ผลการ
ประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ข องนัก ศึก ษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ขณะนิ สิตยังไม่สาเร็จ การศึก ษา
กาหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิ สิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ แ ต่ ล ะ
รายวิชา โดยให้นิสิตมีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิ ช า มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน และมี ก ารประเมิ น ข้ อ สอบโดยผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอก
ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุด มศึ ก ษาด าเนิ น การ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้หลัง จากนิ สิตสาเร็จการศึก ษา
กาหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา โดยมี ก ารท า
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและน าผลวิ จั ย ที่ ไ ด้ ก ลั บ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรครบวงจร รวมทั้ งมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึก ษาตามหลัก สูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้อที่ 48
สาหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาได้สาหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
5. สอบวัดคุณสมบัติได้
6. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บั ณฑิตวิทยาลัยแต่ งตั้ง
7. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนิน การให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิ มพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ว ม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)
(1) ต้องทาปริญญานิพนธ์ จานวน 48 หน่วยกิต
(2) มีการรายงานความก้าวหน้าในการทาปริญญานิพนธ์อย่างน้อย 4 ครั้งตลอดหลักสูตร
(3) ต้องเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง
(4) ต้องเขียนบทความวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการอย่างน้อย 2 บทความในระหว่างการศึกษา (ไม่ซ้ากับผลงานในข้อ 5)
(5) ผลงานปริญญานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งตี พิมพ์ ท างวิ ช าการที่
มีคณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
ในกรณีที่นิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการวิจัยพฤติ ก รรมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์
และไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตร ปร.ด. ได้ นิ สิ ต ผู้ นั้ น สามารถส าเร็ จ การศึ ก ษา
ระดับ วท.ม. สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุ ก ต์ ไ ด้ ถ้ า นิ สิ ต ได้ ศึ ก ษาครบถ้ ว นตามเกณฑ์ ก าร
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ และ
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2554
U
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โดยที่นิสิตต้องขอเปลี่ยนสถานภาพจากนิสิ ต ระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต เป็ น นิ สิ ต ระดั บ มหาบั ณฑิ ต และต้ อ งขอ
เที ย บโอน หน่ ว ย กิ ต ซึ่ ง กา ร เที ย บโอน หน่ ว ยกิ ต จ ะท าได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ควา มเห็ น ชอบจา กคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนเป็นไปตามข้อบัง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ
โรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ในหมวด 7 เรื่ อ งการเปลี่ ย นสถานภาพนิ สิ ต และ
การโอนหน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)
สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริ ญญาโท (แบบ 2.1)
(1) ต้องเข้าเรียนรายวิชารวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทาปริญญานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต โดยมีจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 3.00
(2) ต้องเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง
(3) ผลงานปริญญานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร หรือสิ่งตี พิมพ์ ท างวิ ช าการที่
มีคณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
สาหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี (แบบ 2.2)
(1) ต้องเข้าเรียนรายวิชารวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต และทาปริญญานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต โดยมีจานวนหน่วยกิต รวมทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า 3.00
(2) ต้องเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง
(3) ผลงานปริญญานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งตี พิมพ์ ท างวิ ช าการที่
มีคณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูที่ดีแก่อาจารย์ใหม่ ใ ห้ มีค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ หลักสูตร บทบาทของรายวิชาต่ า ง ๆ ที่ ส อนในหลั ก สู ต ร และรายวิ ช าที่
รับผิดชอบสอน
(2) มีการจัดอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่ อ คอยช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น และให้ ค าแนะน าต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ
หลักสูตร การเรียนการสอนและการวิจัย
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(3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ มการสอนและ
การวิจัย โดยร่วมสอนและทาวิจัยกับคณาจารย์ที่มีประสบการณ์
(4) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์ ก รต่ า งๆ การ
ประชุมทางวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ มพู น
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทัก ษะให้แ ก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรีย นการสอน การวัด และการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ มการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
(2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์ ก รต่ า ง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรื อ การลาเพื่ อ เพิ่ มพู น
ประสบการณ์
(3) มีการเพิ่มพูนทักษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผล โดยมี ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ร่วมกันกับคณาจารย์ที่มีส่วนร่วม
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่ น ๆ
(1) ส่งเสริมการทาวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ทั้งในลักษณะที่เป็น การสร้างองค์ ความรู้ใหม่ หรือ
การวิจัยประยุกต์ รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการทาวิจัย การนาเสนอผลการวิจัย หรือกิจกรรมที่เพิ่มพูน
ศักยภาพทางวิชาการ
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
(4) จัดและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ของสถาบันและมหาวิทยาลัย
ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการทาวิจัยของสถาบัน
(6) มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
(7) มีการพัฒนาวารสารของสถาบันให้ได้มาตรฐานสากล
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีการดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึก ษา โดยการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
จะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ปฏิ บั ติ ต ามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมี
การประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่ อการจัดการเรียนการเรียนรู้ในทุกภาคการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจาปีทั้ง งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้
เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่า งเพี ย งพอเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
เรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนิสิ ต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี อยู่เดิม
-จัดให้มีห้องเรียน ห้องค้นคว้า ห้องประชุม และห้องพักนิสิต รวมจานวน 8 ห้อง ไว้บริการแก่นิสิต
-มีห้องทางานพร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อ การทางานของอาจารย์จานวน 18 คน และบุคลากร
จานวน 15 คน
-มีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ไว้บริการคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจานวน 23 เครื่อง
-จัดให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการวิจัย บริการแก่นิสิตอย่างเหมาะสม ได้แก่
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 15 เครื่อง
(2) จุดเชื่อมต่อ Internet ไร้สาย จานวน 5 จุด
(3) เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 6 ชุด
(4) Software ต่างๆที่เกี่ยวข้องจานวนหนึ่งที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและการวิจัยที่
มีลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล LISREL, ATLAS.TI, AMOS, MULTILOG
-มีห้องเรียนพร้อมสื่อการสอนและอุปกรณ์โสตประจาห้อ ง ไว้บริการแก่นิสิตทั้งในและนอกเวลา
ราชการอย่างเหมาะสม
-มีสถานที่ทากิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนิสิต
-มีวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสาร TCI จานวน 3 ฉบับ ได้แก่
(1) วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ฉบับภาษาไทย) (Journal of Behavioral Science) มีค่า
Impact Factor =0.44 และเป็นวารสารระดับชาติ
(2) วารสารพฤติกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) (International
Journal of Behavioral Science)
(3) วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Journal of Behavioral Science for
Development)
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-มีรายงานการวิจัยของสถาบันฯ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน จานวน 138 ฉบับ
-มีปริญญานิพนธ์ระดับ ป.เอก และ ป.โท สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่
รุ่นที่ 1-ปัจจุบัน ของสถาบันฯ ไว้บริการค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 273 เรื่อง
-มีห้องสมุดที่มีตารา หนังสือที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิจัยพฤติกรรมศาสตร์สามารถสืบค้นได้จาก
ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยนิสิตสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นได้อย่างสะดวกและทุกโอกาส
โดยรวมไม่น้อยกว่า 30,905 เล่ม
-มีห้องสมุดที่มีวารสารวิชาการภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้ทางวิจัยพฤติ กรรมศาสตร์สามารถ
สืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยนิสิตสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นได้อย่างสะดวกและ
ทุกโอกาสโดยรวมไม่น้อยกว่า 21 ชื่อเรื่อง
-มีหนังสือและวารสารที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่นๆ จานวนไม่น้อยกว่า 500 เล่ม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
- จัดให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุ ฒิ จ ากภายนอกและจากต่ า งประเทศมาเป็ น อาจารย์ พิเ ศษมา
บรรยายเป็นระยะๆ
- จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมในการเรียนการสอน หรื อ การท างานเพื่ อ
สังคมเป็นระยะๆ
- ประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และต าราที่
เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน
- มีการสารวจและตรวจสอบสื่อการสอนอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และการวิ จั ย
เป็นประจาทุกปี เพื่อดาเนินการจัดหาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ใช้งานได้อย่า งมีประสิทธิภาพ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพ ยากร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีการสารวจความต้องการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนและ
ประเมินความพอเพียงของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนังสือ ตารา วารสาร สื่อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตลอดจนทรัพยากรการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่
จาเป็น ทุกภาคการศึกษา เพื่อดาเนินการจัดให้มีทรัพยากรการเรียนการสอนที่เพียงพอและใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลัก เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะมีการประชุม
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ร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ประเมินผลและทบทวน โดยผลจากการทบทวน
การเรียนการสอนในรายวิชาและหลักสูตรโดยรวม จะใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนและหลักสูตร รวมทั้งมีการปรึกษาหารือแนวทางที่จะให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบั ณฑิตที่ พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่
จะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรั บตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในสาขาที่ เกี่ยวข้อ งกับภาระงานที่
รับผิดชอบในหลักสูตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อ การปฏิ บั ติงาน
บุคลากรสายสนับสนุน จะได้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อ ง
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุก คน โดย
นิสิตที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษาเพื่อให้นิสิ ตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีอาจารย์ที่ ปรึกษา
กิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสิต
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์ในเรื่อ งต่างๆ
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ ซึ่งมีการกาหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณา
คาอุทธรณ์เหล่านั้น
6. ความต้องการของแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิ ต
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร จะมีก ารด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(1) สารวจความต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
(2) สารวจการมีงานทาของดุษฎีบัณฑิต
(3) สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indication)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว น
ร่วมในการประชุมเพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวน 




การดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร า ยละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่ า งน้ อ ย
ก่อนการเปิดภาคเรียน ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิช า ตามแบบ
มคอ 5 ภาคใน 30 วันหลังสิ้นสุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด
สอน ครบทุกวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลัก สู ต รตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจั ด การเรี ย นการสอน การ
ประเมินผล ตามผลจาก มคอ.7
8. อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้า นการ
จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100
9. คณาจารย์ประจาทุกคนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพั ฒ นา
วิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. นิ สิ ต ปั จ จุ บั น ปี สุ ด ท้ า ยมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณภา พ
หลักสูตรในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบั ณฑิ ต ใหม่
ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนิ นการของหลัก สู ตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ การสั ง เกต
พฤติกรรม การแลกเปลี่ยนอภิปราย การตอบคาถามของนิสิตในชั้นเรียน การปฏิบั ติ ง านกลุ่ ม รวมถึ ง การ
ทารายงานและกิจกรรมต่าง ๆ ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลบ่งบอกความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการ
สอนของอาจารย์ และมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุท ธ์การสอน
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ ใ นแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาในทุ ก ด้ า นโดยนิ สิ ต รวมทั้ ง การ
ประเมินจากตนเอง และจากเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนจัดทารายงานผลการประเมิ น ให้ อ าจารย์ ท ราบ และ
นาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการสอนต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและมาตรฐานผลการเรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
2.1 นิสิตปัจจุบัน และมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
2.3 นายจ้างและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดาเนิ นงานตามรายละเอี ยดหลั กสู ตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในดาเนินการประเมิน ตามตั วบ่งชี้ที่ไ ด้กาหนดไว้ในหมวดที่
7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
4. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของบั ณฑิ ต และ
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรและทราบปั ญ หาของ
การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และนาไปสู่การดาเนิน การปรั บ ปรุ ง กระบวน
วิชาและหลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลั ก สู ต รนั้ น จะกระท าทุ ก ๆ 5 ปี ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รมี
คุณภาพได้มาตรฐาน มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ ความต้ องการของผู้ ใช้บัณฑิ ต
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