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

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

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

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

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

หน้า
94
113
217
234
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 1
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 1
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่าง
ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
1. มีความร่ วมมือกับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการเป็ นกอง
บรรณาธิก ารวารสารและเป็ น Peer Review ที่มี ค วามเชี่ ย วชาญในการประเมิ น บทความวิ ช าการและ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
2. ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ ได้ แก่ International Islamic University of Malaysia
(IIUM) มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย โดยมีความ
ร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น และการทาวิจัยข้ าม
วัฒนธรรมของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ป ระยุกต์
พ.ศ. 2555 ซึ่งจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปี การศึกษา 2560
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องขอความ
เห็น ชอบการปรั บ ปรุ งหลั ก สูตร (กระทบโครงสร้ าง) เลขที่หนั งสือ ศธ. 0519.12/6177 ลงวั น ที่ 29
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้ งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24
เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้ งที่ 3/2560เมื่อวันที่
1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

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

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

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

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

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

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
แนะนา (Tutorial)

จานวนตาราและจานวนรายวิชา
หัวข้ อที่มีการพัฒนา

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

กลยุทธ์
อยู่อย่างสม่าเสมอ
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สู่ต่างประเทศให้ มากขึ้น

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ภายนอกประเทศ
3. มีจานวนอาจารย์
ต่างประเทศ
4. มีจานวนเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยัง
ต่างประเทศ
2.2 ตรวจสอบหลักสูตรเพื่อ 1. มีการดาเนินการประกันคุณภาพ
1. รายงานผลการประกัน
การพัฒนาให้ มีคุณภาพและได้ การศึกษาทุกปี
คุณภาพการศึกษา
มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. 2. ทาการวิจัยประเมินผลหลักสูตรทุก 2. รายงานการวิจัยประเมินผล
5 ปี
หลักสูตร
2.3 พัฒนาหลักสูตรให้
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยทุก 5 1. รายงานผลการรับรอง
ทันสมัยโดยอาจารย์และนิสิต
ปี โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทาง หลักสูตรของ สกอ.
สามารถก้ าวทัน หรือเป็ นผู้นาใน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่จะ 2. ร้ อยละของอาจารย์ท่มี ี
การสร้ างองค์ความรู้ใหม่ๆ
ส่งผลต่อหลักสูตร
ประสบการณ์การทางวิชาการ
ทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์
2. ส่งเสริมให้ อาจารย์ใฝ่ หาความรู้ใหม่ ทั้งระดับประเทศและระดับ
ๆในสาขาที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยการหา
นานา ชาติ
ประสบการณ์ท้งั ในประเทศและ
ต่างประเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
การจั ดการศึ กษาภาคฤดู ร้อน อาจจัดตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับดุ ลยพิ นิ จของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
อาจจั ดภาคฤดู ร้ อ นเป็ นพิ เศษได้ โดยเป็ นไปตามข้ อบั งคับ มหาวิท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิต เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)
หลั ก สู ต รฯ นี้ เป็ นแบบการศึ ก ษาที่ เน้ น การท าวิ จั ย โดยไม่ มี ก ารศึ ก ษารายวิ ช า แต่ มี ก ารจั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต หรือให้ นิสิตรายงานความก้ าวหน้ าจะมีการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง
เดือนธันวาคม และภาคการศึกษาปลาย เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนภาคฤดูร้อน เริ่ม
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ส่วนวันเวลาในการติดต่อกับอาจารย์ ท่ปี รึกษาให้ นิสติ ดาเนินการนัด
หมายกับอาจารย์ท่ปี รึกษาด้ วยตนเอง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.1)
หลักสูตรนี้เรียนในวัน – เวลาราชการปกติ
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
หลักสูตรนี้เรียนในวัน – เวลาราชการปกติ
ภาคต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
การจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมและ
สามารถจั ดการเรี ยนการสอนรายวิชาแบบโมดู ล (Module) ที่ก าหนดให้ นิ สิตเรี ยนรายวิ ชาต่ อ เนื่ องและ
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ติดต่อกันจนบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น แทนการจัดการเรี ยนการสอนที่แต่ละรายวิชาจัดการเรี ยน
การสอนเพียงแค่สปั ดาห์ละครั้งและใช้ เวลาทั้งภาคการศึกษาจึงจะครบและบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)
ผู้สมัครเข้ าศึกษาต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบ
ภาษาอัง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก ารเรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สูต รระดั บ
บัณ ฑิตศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาก าหนด และมีคุณ สมบั ติท่ัวไปเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือตามมติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1) เป็ นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
2) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่มีการทาปริญญานิพนธ์
3) มีความรู้ความสามารถในสาขาพฤติกรรมศาสตร์เป็ นอย่างดี ทั้งด้ านวิธีการวิจัยและเนื้อหา
ทางพฤติกรรมศาสตร์
4) มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารทั้งการเขียน อ่าน และพูด เป็ นอย่างดีท้งั ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
5) ผ่านการสอบภาษาอังกฤษทั่วไปตามระเบียบข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
6) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยหลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อย่างน้ อย 1 เรื่อง โดย
อาจจะเป็ นหัวหน้ าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยก็ได้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.1)
ผู้สมัครเข้ าศึกษาต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากในทุกสาขาวิชาและ
มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ซึ่งเป็ นแบบการศึกษาที่เน้ นการ
ทาวิจัย มีการศึกษารายวิชา และทาปริญญานิพนธ์ โดยมีจานวนหน่วยกิตของการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่
น้ อยกว่า 57 หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
ผู้สมัครเข้ าศึกษาต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากในทุกสาขาวิชาและ
มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ซึ่งเป็ นแบบการศึกษาที่เน้ นการ
ทาวิจัย มีการศึกษารายวิชา และทาปริญญานิพนธ์ โดยมีจานวนหน่วยกิตของการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่
น้ อยกว่า 84 หน่วยกิต
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)
ปัญหาของนิสติ แรกเข้ าสาหรับหลักสูตรนี้ รวบรวมได้ ดังนี้
1) นิสิตส่วนใหญ่มีความรู้พ้ ืนฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย และเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์
ไม่เท่ากัน เนื่องจากหลักสูตรฯ กาหนดคุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้สมัครระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา
2) นิสติ ส่วนหนึ่งมีทกั ษะการสื่อสารโดยใช้ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแตกต่างกัน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.1)
นิสิตบางส่วนมีพ้ ื นฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัยและเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ไม่เท่ากัน
รวมทั้งมีปัญหาในการสื่อสารโดยใช้ ภาษาอังกฤษ เนื่องจากรับสมัครนิสติ ที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
นิสิตบางส่วนมีพ้ ื นฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัยและเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ไม่เท่ากัน
รวมทั้งมีปัญหาในการสื่อสารโดยใช้ ภาษาอังกฤษ เนื่องจากรับสมัครนิสติ ที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)
1) จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเพื่อปรับความรู้พ้ ืนฐานด้ านระเบียบวิธีวิจัย และเนื้อหาทาง
พฤติกรรมศาสตร์ และในหัวข้ ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม และตามความสนใจของนิสติ
2) แนะนาให้ นิสิตเข้ าฟั งการบรรยายในหลั กสูตรที่มีวิชาเรี ยน เพื่ อเสริ มความรู้ พ้ ื นฐานด้ าน
ระเบียบวิธวี ิจัย และเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์
3) จั ด กลุ่ ม รายวิ ช าที่จ าเป็ นต้ อ งเรี ย นเพื่ อ ทาปริ ญ ญานิ พ นธ์ในประเด็น ที่สถาบั น ฯมี ค วาม
เข้ มแข็ง ได้ แก่ การวิจัยด้ านครอบครัว การวิจัยพฤติกรรมการทางาน การวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ การวิจัย
พฤติกรรมส่งเสริมและแก้ ปัญหาเด็กและเยาวชน การวิจัยพฤติกรรมเศรษฐกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ2.1)
จัดวิชาบูรพวิชาทางระเบียบวิธวี ิจัยและเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ให้ แก่นิสิตแรกเข้ า และจัด
กิจกรรมพิ เศษโดยเชิญ วิทยากรชาวต่ างประเทศมาช่ วยพั ฒ นาการใช้ ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ หรื อ
ประสานกับสถาบันการศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
จัดวิชาบูรพวิชาทางระเบียบวิธวี ิจัยและเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ให้ แก่นิสิตแรกเข้ า และจัด
กิจกรรมพิ เศษโดยเชิญ วิทยากรชาวต่ างประเทศมาช่ วยพั ฒ นาการใช้ ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ หรื อ
ประสานกับสถาบันการศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียน
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ1.1)
ตารางแสดงจานวนนิสติ ที่คาดว่าจะรับแต่ละปี และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
จานวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563
2564
ชั้นปี ที่ 1
15
15
15
15
15
ชั้นปี ที่ 2
15
15
15
15
ชั้นปี ที่ 3
15
15
15
รวม
15
30
45
45
45
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
15
15
15
2.5.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 2.1และแบบ 2.2
จานวนนิสติ ที่คาดว่าจะรับแต่ละปี และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2.5.2.1 (แบบ 2.1) สาหรับผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปี ที่ 1
20
20
20
ชั้นปี ที่ 2
20
20
ชั้นปี ที่ 3
20
20
รวม
20
20
40
20
40
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
20
20
2.5.2.2 (แบบ 2.2) สาหรับผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปี ที่ 1
10
10
ชั้นปี ที่ 2
10
10
ชั้นปี ที่ 3
10
ชั้นปี ที่ 4
10
รวม
10
10
20
20
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560
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ทั้งนี้การเปิ ดรับนิสิตในแต่ละปี การศึกษาอาจมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและขอบข่าย
ประเด็นความสนใจที่เชื่ อมโยงกับ สถานการณ์ ความต้ อ งการของสังคมและการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม ณ เวลานั้น
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรั บ เพื่ อใช้ ในการบริ หารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ) ปี 2560
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หลักสูตร ปร.ด. (แบบ 1.1 เน้ นวิจัย)
1,500,000 3,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
รวมรายรับ 1,500,000 3,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.1)
รายละเอียดรายรับ
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ) ปี 2560

ปี งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

หลักสูตร ปร.ด. (แบบ 2.1 มีวิชาเรียน)
1,666,666 1,666,666 3,333,333 1,666,666 3,333,333
รวมรายรับ 1,666,666 1,666,666 3,333,333 1,666,666 3,333,333

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
รายละเอียดรายรับ
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ) ปี 2560

ปี งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

หลักสูตร ปร.ด. (แบบ 2.2 โทควบเอก)
รวมรายรับ

750,000
750,000

1,500,000
1,500,000

-

750,000
750,000

1,500,000
1,500,000

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตร
งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด. แบบ 1.1 เน้นวิจยั )
ค่าใช้จ่าย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้ จ่ายต่อปี x 3 ปี )
ค่าใช้ จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรม
นิสติ )

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

300,000.00
200,000.00
1,500,000.00

ยอดสะสม
(ต่อหัว)
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งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด. แบบ 1.1 เน้นวิจยั )
ค่าใช้จ่าย
ค่าครุภัณฑ์ท่ใี ช้ สาหรับนิสติ
ค่าทุนนิสติ
หรืออื่นๆ แล้ วแต่หลักสูตร
→ ค่าใช้ จ่ายรวม
→ ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 15 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ 10
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้ อยละ 15)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3 ปี )
ประมาณการงบประมาณหลักสูตร ปร.ด. แบบ 2.1 มีวิชาเรียน
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร ปร.ด. แบบ 1.1 เน้นวิจยั

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

300,000.00
2,300,000.00
153,333.00

153,333.00
191,667.00

14,202.46
14,202.46
8,599.00
204,967.00
13,300.00
36,171.00
42,912.00
13,080.00
9,000.00
3,120.00
17,712.00

241,137.00
284,049.00

284,049.00
300,000.00

งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด. แบบ 2.1 มีวิชาเรียน)
ยอดสะสม
(ต่อหัว)

ค่าใช้จ่าย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (21หน่วยกิต*1,200 บาทต่อชั่วโมง*15 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้ จ่ายต่อปี x 3 ปี )
ค่าใช้ จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรม
นิสติ )
ค่าครุภัณฑ์ท่ใี ช้ สาหรับนิสติ
ค่าทุนนิสติ
หรืออื่นๆ แล้ วแต่หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

378,000.00
360,000.00
120,000.00
1,200,000.00
300,000.00
-
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งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด. แบบ 2.1 มีวิชาเรียน)

→ ค่าใช้ จ่ายรวม
→ ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 20 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ 10
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3 ปี )
ประมาณการงบประมาณหลักสูตร ปร.ด. แบบ 2.1 มีวิชาเรียน
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร ปร.ด. แบบ 2.1 มีวิชาเรียน

ค่าใช้จ่าย
2,358,000.00
117,900.00

ยอดสะสม
(ต่อหัว)
117,900.00
147,375.00

11,597.07
11,597.07
8,599.00
160,675.00
13,300.00
28,354.00
42,912.00
13,080.00
9,000.00
3,120.00
17,712.00

189,029.00
231,941.00

231,941.00
250,000.00

งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด. แบบ 2.2 โทควบเอก)
ค่าใช้จ่าย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (36 หน่วยกิต*1,200 บาทต่อชั่วโมง*15 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้ จ่ายต่อปี x 4 ปี )
ค่าใช้ จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสติ )
ค่าครุภัณฑ์ท่ใี ช้ สาหรับนิสติ
ค่าทุนนิสติ
หรืออื่นๆ แล้ วแต่หลักสูตร
→ ค่าใช้ จ่ายรวม
→ ค่าใช้ จ่ายต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสติ ขั้นต่า 10 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
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ยอดสะสม
(ต่อหัว)

648,000.00
160,000.00
45,000.00
500,000.00
100,000.00
1,453,000.00
145,300.00
14,326.98

145,300.00
181,625.00
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งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด. แบบ 2.2 โทควบเอก)
ค่าใช้จ่าย
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ 10
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

14,326.98
8,599.00

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 4 ปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 4 ปี )
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 4 ปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 4 ปี )
ประมาณการงบประมาณหลักสูตร ปร.ด. แบบ 2.2 โทควบเอก
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร ปร.ด. แบบ 2.2 โทควบเอก
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร ปร.ด. แบบ 2.2 โทควบเอก

57,216.00
17,440.00
12,000.00
4,160.00
23,616.00

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

194,925.00
13,300.00
34,399.00

229,324.00
286,540.00

286,540.00
300,000.00
300,000.00

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิต เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560
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หลักสูตรปรัชญาดุ ษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) เป็ นแบบการศึกษาที่ไม่ มีการศึ กษารายวิชา
แต่ เน้ น การทาวิจั ย และทาปริ ญ ญานิ พ นธ์ 48 หน่ วยกิต โดยอาจมีการศึ กษารายวิชาเพิ่ ม เติม หรื อท า
กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.1)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
เป็ นแบบการศึ กษาที่เน้ น การทาวิจัย โดยมีการศึกษารายวิชาไม่น้ อยกว่า 2 1 หน่ วยกิต และทาปริญ ญา
นิพนธ์ 36 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
เป็ นแบบการศึ กษาที่มีการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต และทาปริญญานิพนธ์ 48 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)
หมวดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาระเบียบวิธวี ิจัย
- กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิจัย
ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)
ค. หมวดปริญญานิพนธ์
48
48
รวม
หมายเหตุ: นิสติ ที่ศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1.1 จะต้ องเข้ าร่วมกิจกรรมโดยผ่านเงื่อนไข
ตามที่หลักสูตรจัดให้ ได้ แก่ 1) การศึกษาเพิ่มเติม 2) การรายงานความก้ าวหน้ าในการทาปริญญานิพนธ์
3) การเข้ า ร่ วมกิจ กรรมการประชุ ม วิ ชาการ และการน าเสนอผลงานทางวิ ช าการในที่ป ระชุ ม ระหว่ า ง
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ที่ ป ระชุ ม ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ และ 4) การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ มี
รายละเอียดดังนี้
ส่วนประกอบ
1. การศึกษาเพิ่มเติม (ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด้ วยวิธกี ารศึกษาด้ วย
ตนเอง แบบฟังบรรยาย หรือแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ)
ในเรื่องดังนี้
1) ความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรมศาสตร์
2) วิธวี ิทยาสาหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีความรู้และ
ทักษะตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกาหนด ซึ่งจะตรวจสอบโดย
การสอบ และการวิเคราะห์จากผลงาน/
ชิ้นงานที่นาเสนอ
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ส่วนประกอบ
3) การเขียนเค้ าโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
4) การสร้ างและการใช้ เครื่องมือทางการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
5) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
6) การเขียนรายงานการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
7) เรียนรายวิชาที่จาเป็ นต้ องเรียนเพื่อทาปริญญา
นิพนธ์ในประเด็นที่สถาบันมีความเข้ มแข็งการวิจัยด้ าน
ครอบครัว การวิจัยพฤติกรรมการทางาน การวิจัย
พฤติกรรมสุขภาพ การวิจัยพฤติกรรมส่งเสริมและ
แก้ ปัญหาเด็กและเยาวชน การวิจัยพฤติกรรมเศรษฐกิจ
2. การรายงานความก้ าวหน้ าในการทาปริญญานิพนธ์
อย่างน้ อย 4 ครั้งตลอดหลักสูตร
3. การเข้ าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ และการ
นาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
แบ่งเป็ น
3.1 การเข้ าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการในที่
ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่างน้ อย 1 ครั้ง
3.2 การนาเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่าใน
ที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติท่ี
จัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือที่ประชุมระดับนานาชาติ อย่าง
น้ อย 1 ครั้ง
4. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบ่งเป็ น
4.1 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานปริญญานิพนธ์ โดยผลงานนั้นต้ องเป็ น
บทความวิจัยฉบับจริง (Reprint) อย่างน้ อย 2 บทความ
และต้ องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วารสาร
วิชาการระดับชาติท่ปี รากฏในฐานข้ อมูล TCI กลุ่มที่ 1
หรือกลุ่มที่ 2 หรือวารสารวิชาการระดับชาติท่ตี าม
ประกาศของ สกอ. ทั้งนี้ต้องมีอย่างน้ อย 1 บทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
รวม
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2.2 นี้ เป็ นวิชาบั งคับ ในหลั กสูตรมหาบั ณ ฑิต สาขาการวิจั ยพฤติกรรมศาสตร์ ป ระยุ กต์ ทั้ งนี้ ขึ้น อยู่ กับ
ดุลยพิ นิ จของคณะกรรมการบริ หารหลั ก สูตรของทั้งสองหลั ก สูตรที่จะพิ จารณาหรื อ กาหนดเงื่อนไขใด
เพิ่มเติม และให้ มติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของทั้งสองหลักสูตรถือเป็ นข้ อสิ้นสุด
ความหมายของรหัสวิชา
ความหมายของเลขรหัส (แบบ 1.1)
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
หมายถึง
จานวนชั่วโมงบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
หมายถึง
จานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3
หมายถึง
จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้ วยตนเอง
วิชาบรรยาย
3 หน่วยกิต เท่ากับ 3(2-2-5) , 3(3-0-6)
วิชาปฏิบัติการวิจัย
3 หน่วยกิต เท่ากับ 3(1-4-4)
รายวิชาในหมวดต่าง ๆ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 1.1)
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
48 หน่วยกิต
GRD 892 Dissertation
ความหมายของเลขรหัส (แบบ 2.1 และแบบ 2.2)
รหัสตัวอักษร
วป (RB) หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
รหัสตัวเลข
เลขรหัสหลักร้ อย
เลขรหัสหลักสิบ
หลัก
รหัส
ร้อย
5 และ 6
7
8 และ 9

สิบ
0
1

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

รหัส
2,3
4,5
6
7
8
9

ความหมาย
วิชาที่เกี่ยวกับจิตวิทยาในหมวดพฤติกรรมศาสตร์
วิชาที่เกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาใน
หมวดวิชาพฤติกรรมศาสตร์
วิชาที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์อ่นื ๆ
วิชาที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
วิชาที่เป็ นสหวิทยาการ
วิชาพิเศษ

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

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

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

3(1-4-4)

ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
นิสิตสามารถเลือกเรี ยนวิชาเลือกในกลุ่ มวิชาระเบี ยบวิธีวิจัย และ/หรื อกลุ่ มวิชาพฤติกรรม
ศาสตร์ รวมแล้ วไม่ น้ อ ยกว่ า 6 หน่ วยกิต ซึ่ง นิ สิตจะต้ องเลือกเรียนรายวิชาเลือกระดับ ปริ ญ ญาเอก คือ
รายวิชาที่เลขรหัสหลักร้ อยขึ้นต้ น ด้ วยเลข 7
ค. หมวดปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

36 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (แบบ 2.2)
ก. หมวดวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั (15 หน่วยกิต)
วป 501 วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 501 Research Methods in Behavioral Science
วป 502 การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 502 Construction and Development of Measuring Instruments in
Behavioral Science
วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science
วป 701 วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ข้นั สูง
RB 701 Advanced Research Methods in Behavioral Science
วป 711 สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 711 Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral
Science
กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ (9 หน่วยกิต)
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
RB 521 Behavioral Science in Psychological Perspectives
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
RB 541 Social Foundations of Human Behavior
วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
RB 881 Seminar in the Philosophy of Behavioral Science
กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการวิจยั (6 หน่วยกิต)
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย
RB 803 Research Practicum
วป 804 ปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง
RB 804 Advance Research Practicum

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

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

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

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

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

48 หน่วยกิต

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

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

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

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

(เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต)

รวม 6 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

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

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต

รวมรายวิชา 6 หน่วยกิต
และปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

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

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

3(2-2-5)

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

รวม 9 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

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

3(1-4-4)

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

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

ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

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

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

ปี ที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1
ปพอ 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

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

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

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

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
วป 521
พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
RB 521
Behavioral Science in Psychological Perspectives
วป 541
พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
RB 541
Social Foundations of Human Behavior
วป 781
การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
RB 781
Work Socialization
วป 881
สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
RB 881
Seminar in the Philosophy of Behavioral Science
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3(2-2-5)

3(2-2-5)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
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ข. หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั
วป 503
พื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ
RB 503 Foundation of Qualitative Research
วป 504
ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจัยพื้นฐาน
RB 504 Academic English Skills and Fundamental Research
วป 510
ความรู้พ้ ืนฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์
RB 510 Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research
วป 512
สถิติเพื่องานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 512 Statistics for Experimental Research in Behavioral Science
วป 513
การใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 513 Digital Technology Applications in Behavioral Science Research
วป 702
เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 702 Analytical Technique for Measuring Instruments in Behavioral
Science
วป 703
การวิจัยเชิงคุณภาพ
RB 703 Qualitative Research
วป 704
วิธวี ิจัยทางสันติภาพและความขัดแย้ ง
RB 704 Research Methods in Peace and Conflict
วป 705
ทักษะการวิจัยขั้นสูงและทักษะภาษาอังกฤษ
RB 705 Advance Research and Academic English Skills
วป 706
การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่
RB 706 Innovative Behavioral Assessment
วป 707
ทฤษฎีการตอบสนองรายข้ อสาหรับพฤติกรรมศาสตร์
RB 707
Item Response Theory for Behavioral Science
วป 712
สถิติหลายตัวแปรขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 712 Advanced Multivariate Statistics for Data Analysis in
Behavioral science
วป 713 การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท
RB 713 Analysis of Categorical Data
วป 714
การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีวัดซา้
RB 714 Analysis of Repeated Measures
วป 715
การสังเคราะห์งานวิจัย
RB 715 Research Synthesis
วป 800
หัวข้ อคัดสรรทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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RB
วป
RB
วป
RB

800
801
801
802
802

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

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

U

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาจิ ตวิทยา
วป 522
ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิต
RB 522 Theories and Research in Psychological Development
วป 523
การวิเคราะห์พฤติกรรม และการปรับพฤติกรรม
RB 523 Behavior Analysis and Behavior Modification
วป 531
เจตคติและการทานายพฤติกรรม
RB 531 Attitudes and the Prediction of Behavior
วป 532
จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้ งเพื่อคุณภาพชีวิตการ
ทางาน
RB 532 Positive Psychology and Conflict Management for the Quality of
Work Life
วป 533
ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวในการทางานต่างวัฒนธรรม
RB 533 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context
วป 534
จิตวิทยาสุขภาพ
RB 534 Health Psychology
วป 564
จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์
RB 564 Economic Psychology
วป 721
ผู้นา สมาชิก และการพัฒนาองค์การ
RB 721 Leadership, Membership and Organization Development
วป 722
จิตวิทยาเพื่อสันติภาพ
RB 722 Peace Psychology
วป 723
จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
RB 723 Economic Psychology and Philosophy of Sufficiency Economy
วป 731
การวิจัยและกลวิธใี นการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพื่อประสิทธิผลของงาน
RB 731 Research and Techniques for the Development for Work Effectiveness
วป 732
การพัฒนาแรงจูงใจในการทางาน
RB 732
Development of Work Motivation
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์อื่น ๆ
วป 551
พฤติกรรมศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา
RB 551 Behavioral Sciece in Cultural Anthropology Perspective
วป 561 โครงสร้ าง และกระบวนการทางการเมือง
RB 561 Political Structure and Process
วป 562
พุทธศาสนากับคุณภาพชีวิต
RB 562 Buddhism and Quality of Life
วป 563
พฤติกรรมการสื่อสารในสังคมดิจิทลั
RB 563 Communication Behavior in Digital Age
วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
RB 571 Population and Social Development
กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
วป 581
การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
RB 581 Socialization and Human Development
วป 582
พฤติกรรมศาสตร์กบั ความเหลื่อมลา้
RB 582 Behavioral Science and Inequality
วป 583
จริยธรรมกับจริยศึกษา
RB 583 Morality and Moral Education
วป 584
การบริหารจัดการโครงการ
RB 584 Project Management
วป 681
การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็ก และเยาวชน
RB 681 Research for Youth Development Policy
วป 682
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางาน
RB 682 Philosophy of Sufficiency Economy and the Development
of Quality of Life and Work
วป 761
พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
RB 761 Buddhism and Human Behavior Development
วป 781
การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
RB 781 Work Socialization
วป 782
จริยธรรมกับการพัฒนาบุคคลและสังคม
RB 782 Morality and Personal - Social Development
วป 783
การวิจัยกับนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
RB 783 Research and Policies in Human Resource Development
วป 882
หัวข้ อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

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

30

RB
วป
RB
วป
RB
วป
RB

882
883
883
884
884
991
991

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

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

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

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

36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

U

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั
วป 501 วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 501 Research Methods in Behavioral Science
งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่ อให้ เข้ าใจวิธีการวิจัยที่ใช้ ในการทาความเข้ าใจ อธิบาย
ทานาย พฤติกรรมบุคคลและสังคม โดยศึกษาขั้นตอนของการวิจัยตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการวิจัยการเลือกใช้ วิธวี ิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัยและทา
การวิพากษ์วิจารณ์จุดแข็ง และจุดอ่อนของการวิจัย โดยให้ ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย ฝึ กเขียนเค้ าโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ไี ด้
มาตรฐาน
Behavioral science research works to discern the methods used to understand,
explain, and predict individual and societal behavior, by studying all the research processes.
This begins from the identification of behavioral science research questions to the dissemination
of research results, selection of appropriate research methods, and critical discussion of research
strengths and weaknesses comprising quantitative and qualitative researches; ethics and research
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ethics and practice construction of standard behavioral science research frameworks.
วป 502 การสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 502 Construction and Development of Measuring Instruments in
Behavioral Science
ศึกษาหลักการเบื้องต้ นเกี่ยวกับการวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่
วิธีก ารสร้ างและตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ และฝึ กปฏิบั ติก าร
วางแผนเครื่ องมือวัด การเขียนข้ อคาถาม หรื อข้ อความ การวิเคราะห์ รายข้ อ การทดสอบและการ
ปรั บปรุงข้ อคาถาม การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัด การเขียนรายงานกระบวนการสร้ างและ
พัฒนาเครื่องมือวัด รวมทั้งรู้จักวิธกี ารใช้ เครื่องมือวัดในการรวบรวมและตีความหมายของข้ อมูล
Study and practice of the principles of measurement based on the classical and
modern test theories; construction and validation of measuring instruments in behavioral
science. design measurement, question items/statements, item analysis, testing, revision,
validation, writing the construction and development of measuring instruments using other
methods in the collection and interpretation of data.
วป 503 พื้ นฐานการวิจยั เชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
RB 503 Foundation of Qualitative Research
แนวคิ ด หลั ก การของระเบี ย บวิ ธีวิ จั ยเชิ งคุ ณ ภาพ ตั ว อย่ างผลงานวิ จั ยเชิ งคุ ณ ภาพที่มี
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ ฝึ กปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนรายงานการวิจัยผ่านการฝึ กปฏิบัติจริงในสนามวิจัย
Basic concept of qualitative research methodology and accepted standards of
qualitative research and practices in research design, data collection, data analysis and report
writing through practice in the actual setting.
RB 504 Academic English Skills and Fundamental Research
3(2-2-5)
วป 504 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจยั พื้ นฐาน
An introduction to essential research skills, including the basics of research ethics.
A focus on critical reading skills for reviewing research papers in behavioral science. Analyzing
and synthesizing the information to identify a research problem, and developing your own
research topic. Build research writing skills by integrating the information from reviewed
literature, and understanding the formal vs informal styles of writing. Practice communication
skills for academic development.
ทักษะการวิจัยที่สาคัญและจรรยาบรรณของการวิจัย การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย การกาหนดหัวข้ อการวิจัย
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนเพื่อการวิจัยทั้งแบบที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ การฝึ กการสื่อสารเพื่อการวิจัย
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วป 510 ความรูพ้ นฐานทางสถิ
ื้
ติในการวิจยั ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 510 Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research
ศึ ก ษาสถิ ติ เพื่ อ บรรยายและสรุป ข้ อ มู ล หลั กการทดสอบสมมติฐานการเปรี ยบเทีย บ
ค่าเฉลี่ย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการพยากรณ์และสถิตินอนพาราเมทริก โดยการ
ฝึ กปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป รวมทั้งการเลือกใช้ สถิติท่เี หมาะสมเพื่ อตอบปั ญหา
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
Study statistics for data description and summary, hypothesis testing, mean
difference comparison, correlation, prediction, and nonparametric statistics, through intensive
practice analysis using statistical software packages; and selection of appropriate statistics to
answer behavioral science research problems.
วป 511 สถิติเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science
สถิ ติเชิ งบรรยาย การเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยด้ วยสถิติทดสอบที การ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนทั้งทางเดียวและสองทาง การเปรี ยบเทียบรายคู่สาหรั บ อิทธิพลหลักและ
ปฏิสัมพั นธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ปรั บแล้ ว การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
Descriptive statistics, means comparison with t-test, one-way and two-way
analysis of variance with pairwise comparison of means for main and interaction effects,
analysis of covariance with pairwise comparison of adjusted means, correlation analysis, and
multiple regression.
วป 512 สถิติเพือ่ งานวิจยั เชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 512 Statistics for Experimental Research in Behavioral Science
หลั ก การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง แบบจ าลองทางสถิ ติ การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน การ
เปรียบเทียบพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ถดถอย เพื่อใช้ ในแบบแผน
งานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์แบบสุ่มสมบูรณ์ท่มี ีแฟคเตอร์เดียว แบบแผนแฟคทอเรียลที่
มีการสุ่มสมบูรณ์ แบบแผนสุ่มภายในบล็อก แบบแผนการวัดซา้ แบบแผนจัตุรัสลาติน แบบแผนไฮ
ราคิคอลและสปลิทพล็อท และแบบแผนที่มีตัวแปรร่วม
Experimental research principles, statistical models, analysis of variance, multiple
comparison, analysis of covariance and regression analysis for experimental research designs in
behavioral science of completely randomized one-factor design, completely randomized
factorial design, randomized block design, repeated measures design, Latin square design
hierarchical and split-plot design, design with covariates.
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วป 513 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในงานวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 513 Digital Technology Applications in Behavioral Science Research
การใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตั้งแต่การคิดและ
ออกแบบการวิจัย การจัดระบบข้ อมูล การสืบค้ นข้ อมูล การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
แปลผล การจัดทาบรรณานุกรม
Digital technology applications in conducting process for both quantitative and
qualitative research beginning from research conceptualization and designs, data organization,
data searching, data gathering, data analysis with interpretation and doing bibliography.
วป 701 วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ข้ นั สูง
3(2-2-5)
RB 701 Advanced Research Methods in Behavioral Science
ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัยขั้นสูงที่ใช้ เพื่ อการพั ฒนาบุคคลและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
และวิธีวิจัยใหม่ ๆ ที่ผ้ ู เรี ยนสนใจ วิ เคราะห์ และฝึ กปฏิบั ติวิธีวิจัยในแต่ ละรู ป แบบที่ตอบโจทย์ทาง
พฤติกรรมศาสตร์
A study of the principles and the advanced research methods for the individual and
social development, and new research methods according to class interests, and practice
analyses of each method when used in behavioral science problems.
วป 702 เทคนิคการวิเคราะห์เครือ่ งมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 702 Analytical Technique for Measuring Instruments in Behavioral
Science
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติเทคนิค การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด และสรุปผลในการวัดทาง
พฤติ ก รรมศาสตร์ ท่ี ซั บ ซ้ อน Multidimensional scaling, Factor analysis, Multitrait-Multimethod
technique, Item response theory และ Content analysis
Examine and practice various techniques for reliability testing of research
instruments and conclusion in complex behavioral science measurements.
วป 703 การวิจยั เชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
RB 703 Qualitative Research
แนวคิดหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ การวิจัย
เชิ งชาติพั น ธุ์วรรณนา การวิจัยเชิ งปรากฏการณ์ วิทยา การวิจัยแบบกรณี ศึ กษา การวิจั ยแบบสร้ าง
ทฤษฎีจากฐานราก ฝึ กปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การเขียนรายงานการวิจัย
The concept of qualitative research typology of qualitative research. Ethnography,
Phenomenology, Case study, Grounded theory .Practices in research design, data collection,
data analysis and report writing.
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วป 704 วิธีการวิจยั ทางสันติภาพและความขัดแย้ง
3(3-0-6)
RB 704 Research Methods in Peace and Conflict
ศึกษางานวิจัยทางสันติภาพและความขัดแย้ งทั้งในเชิงทฤษฎี ปฏิบัติ และจริยธรรมของ
การวิธีการวิ จัยในทางความขัดแย้ งจากมุมมองของพฤติกรรมศาสตร์ เพื่ อให้ เข้ าใจวิธีการวิจัยที่ใช้ ใน
การทาความเข้ าใจ อธิบาย ทานาย พฤติกรรมบุคคลและสังคม โดยศึกษาขั้นตอนต่างๆของการวิจัย
ตั้งแต่การเลือกปั ญหาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ ผลจากการวิจัย การเลือกใช้
วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัย และทาการวิพากษ์วิจารณ์ จุดแข็ง และจุ ดอ่อนของการวิจัย โดยให้
ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ฝึ กปฏิบัติเขียนเค้ าโครงการวิจัยทางสันติภาพ
และความขัดแย้ งที่ได้ มาตรฐาน
This course introduces the theoretical, practical, and ethical aspects of approaches in
carrying out and assessing peace and conflict research from behavioral science approaches. The
research methods aim to describe, understand, and explain the causes and consequences of
conflict at individual, organizational, societal levels. These include qualitative, quantitative, and
innovative methods. Discussion of the strengths and weaknesses of the various research
methods are also considered.
RB 705 Academic English Skills and Advanced Research
3(2-2-5)
วป 705 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจยั ขั้นสูง
An emphasis on critical research skills for behavioral science graduates, with an
appreciation of research ethics in planning, conducting and reporting research. Students will
learn about the APA style and apply their learning to their research work by writing abstracts
and research papers. Communication skills will be strengthened by practicing presentations of
research proposals, and research works.
ทักษะการวิจัยอย่ างมีวิจารณญาณเพื่ อนักพฤติกรรมศาสตร์ การใช้ จรรยาบรรณในการ
วางแผน ดาเนินการ และเขียนรายงานการวิจัย การใช้ APA สไตล์ในการเขียน บทคัดย่อและรายงาน
การวิจัย การฝึ กการนาเสนอ เค้ าโครงการวิจัย และผลจากการวิจัย
วป 706 การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่
3(2-2-5)
RB 706 Innovative Behavioral Assessment
พฤติกรรมที่มีลักษณะซั บซ้ อนในยุคดิจิทัล วิธีการประเมินพฤติกรรมแนวใหม่ หลักการ
และการประยุ ก ต์ ใช้ วิ ธีก ารประเมิ น แนวใหม่ ในการประเมิ น พฤติ ก รรม โดยบู ร ณาการทฤความ
เที่ยงตรงและโมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา
Modern and complex behaviors in digital era, innovative behavioral assessment
approach, and principles and applications of the innovative behavioral assessment for behavioral
assessment by integrating validity theory and cognitive diagnostic modeling
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วป 707 ทฤษฎีการตอบสนองรายข้อสาหรับพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 707 Item Response Theory for Behavioral Science
ความรู้พ้ ื นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองรายข้ อ และโมเดลการตอบสนองรายข้ อที่มี
ค่ าพารามิเตอร์ ตัวเดียว สองตัว สามตัว และหลายตัวเลื อก การใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการสร้ างเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ตามโมเดลการตอบสนองรายข้ อ
Fundamental concepts of item response theory (IRT) and several models of IRT to
be explored in this course: one parameter model (Rasch), two parameter model, threeparameter model (Birnbaum), multiple-choice partial credit model, and other partial credit IRT
models, as well as applications of analytical programs for behavioral science instrument
development for each IRT models.
วป 711 สถิติหลายตัวแปรเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 711 Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral Science
ความรู้เบื้ องต้ นเกี่ยวกับการแจกแจงพหุ ตัวแปร ข้ อตกลงเบื้องต้ นของการใช้ สถิติพหุ ตัว
แปร การวิเคราะห์ ความแปรปรวนพหุตัวแปร กรณี กลุ่มตัวอย่างเดียว สองกลุ่ม การวัดซา้ และการ
วิเคราะห์ร่วม การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ การวิเคราะห์จาแนกและการถดถอยแบบโลจิสติก การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์ปัจจัย
Basic concepts of multivariate distributions and assumptions, multivariate analysis of
variance for one and more than one samples in between subjects design, within subjects design,
and design with covariates, multiple regression, discriminant analysis and logistic regression,
canonical correlation and factor analysis
วป 712 สถิ ติ ห ลายตัว แปรขั้น สู ง เพื่อ การวิ เคราะห์ข ้อ มู ล ทางพฤติ ก รรม 3(2-2-5)
ศาสตร์
RB 712 Advanced Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral
Science
การวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองโครงสร้ างเชิ ง เส้ น การวิ เ คราะห์ เ ส้ นทาง การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน การเปรียบเทียบพหุกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว การวิเคราะห์ข้อมูลหลาย
ระดั บ และการอภิ ป รายในประเด็น เกี่ ยวกั บ การวิ เคราะห์ สถิ ติ ห ลายตั ว แปรขั้ น สูงในงานวิ จั ยทาง
พฤติกรรมศาสตร์
Structural Equation Modeling, path analysis, confirmatory factor analysis, multiple
group analysis, longitudinal analysis, multilevel data analysis and discussions of topics in
advanced multivariate statistics for behavioral science research.
วป 713 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจัดประเภท
3(2-2-5)
RB 713 Analysis of Categorical Data
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท การวิเคราะห์ ตารางคอนตินเจนซี ตั้งแต่
สองมิ ติข้ ึน ไป โมเดลทางสถิ ติในการวิ เคราะห์ ไค-สแควร์ โลจิ ท และล๊อกลิ เนี ยร์ วิ ธีการประมาณ
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ค่าพารามิเตอร์ในแต่ละโมเดล การเลือกโมเดลที่เหมาะสม และโมเดลการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
Concepts of the analysis of categorical data, analysis of contingency table of two or
more dimensions, statistical models for chi-square, logistic regression and log-linear,
estimation of parameters in each model, selection of appropriate model and sampling models.
3(2-2-5)
วป 714 การวิเคราะห์ขอ้ มูลกรณีวดั ซ้ า
RB 714 Analysis of Repeated Measures
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ มี ก ารวั ด ซ้ า ทั้ ง ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาช่ ว งยาว
(Longitudinal study) หรื อจากการวิจัยเชิ งทดลองที่มีการวัดซ้าหลาย ๆ ครั้ ง การวิเคราะห์ อนุ กรม
เวลา (Time Series) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนกรณีวัดซา้ ทั้งในกรณีท่มี ีตัวแปรตาม 1 ตัวและ
มากกว่า 1 ตัว แบบจาลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นสาหรับข้อมูลทีว่ ดั ซ้ า
Concepts of data analysis from repeated measures from both longitudinal study or
experimental research with repeated measurement, time series analysis, analysis of variance
with repeated measures with one or more dependent variables and structural equation models of
longitudinal data.
วป 715 การสังเคราะห์งานวิจยั
3(2-2-5)
RB 715 Research Synthesis
รูปแบบและเทคนิคของการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณ ภาพ ข้ อเด่นและ
ข้ อด้ อยของการสังเคราะห์งานวิจัย ศึกษาตัวอย่างการสังเคราะห์งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
Concepts and techniques of research synthesis, formats of quantitative and
qualitative research synthesis, advantages and disadvantage of different formats of research
synthesis. Study examples of behavioral science research synthesis
วป 800 หัวข้อคัดสรรทางการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 800 Selected Topics in Behavioral Science Research
ประเด็น ที่ ลึ ก ซึ้ งเกี่ ย วกั บ การออกแบบการวิ จั ย สถิ ติ การประเมิ น หรื อ การวั ด ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ท่เี ป็ นความก้ าวหน้ าของวิธวี ิทยาที่นิสติ มีความสนใจเป็ นกรณีพิเศษเฉพาะบุคคล ฝึ ก
ปฏิบัติภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ท่มี ีความสามารถตรงตามหัวข้ อ
In-depth study and practice of the student’s individual topics of special interest in
research design, statistics, evaluation, or behavioral science measurement that signify
methodology advancement, under supervision of qualified faculty.
วป 801 สัมมนาเทคนิคการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ข้ นั สูง
3(1-4-4)
RB 801 Seminar in Advanced Behavioral Science Research Techniques
สัมมนาหัวข้ อ ที่เป็ นเทคนิคขั้นสูงหรือเทคนิคใหม่ๆในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ฝึ กปฏิบัติ
วิเคราะห์เทคนิคที่สนใจเปรียบเทียบให้ เห็นจุดเด่น และความแตกต่างจากเทคนิคเดิม
Seminar in various topics on the advanced and new behavioral science research techniques, by
selecting topics that are not covered in other courses; analyze and compare the selected technique with
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current/existing techniques about their strengths and differences.
วป 802 สัมมนาการวิจยั เชิงคุณภาพ
3(1-4-4)
RB 802 Seminar on Qualitative Research
สัมมนาทฤษฎี และฝึ กปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกหั วข้ อที่สนใจตามเทคนิ ค
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยภาคสนาม การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ
Seminar in theories and application in designing qualitative research; focusing on topics of
interest: techniques of qualitative research, fieldwork research, computer application in research work, and
analysis of qualitative data.
กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิ ตวิทยา
3(3-0-6)
RB 521 Behavioral Science in Psychological Perspectives
ผลการวิจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ท่อี ธิบายพฤติกรรมของบุคคล และกลุ่ ม
แนวคิ ด ใหม่ ร วมทั้ งศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยาสรี ร ะ และอิ ท ธิ พ ลของพั น ธุ ก รรม และสิ่ งแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมของบุคคล อิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล อธิบาย
การเกิดพฤติกรรมของบุคคลด้ วย ทฤษฎี กลุ่ม การรู้คิด พฤติกรรมนิยม จิตวิเคราะห์ มนุ ษยนิยม
จิตวิทยาสรีระ และแนวคิดใหม่
Results of psychological and behavioral science research to explain human
behaviors, and other new concepts including physiology and influence of genetics and
environment of human behaviors. Explain human behaviors through a focus on Cognitive
Approach, Behavioral Approach, Psychoanalytic Approach, Humanist Approach and other new
concepts.
วป 522 ทฤษฎีและการวิจยั พัฒนาการทางจิ ต
3(3-0-6)
RB 522 Theories and Research in Psychological Development
ทฤษฎี การวิจัยพั ฒนาการทางจิตของบุคคล ด้ านการรู้คิด ภาษา อารมณ์ สังคม และ
จริยธรรม วิธกี ารวิจัยเชิงพัฒนาการในแต่ละแบบ
Theories and researches in psychological development from cognitive, linguistic,
emotional, social, and moral perspectives as well as various psychological development
research methods.
วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม
3(3-0-6)
RB 523 Behavior Analysis and Behavior Modification
ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไข แนวคิดพฤติกรรมปัญญานิยม การวิเคราะห์พฤติกรรม
เทคนิคการปรับพฤติกรรม การสร้ างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม
Conditioning theory, Cognitive Behavior Approach, behavior analysis, behavior
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modification, and behavior modification programs.
วป 531 เจตคติและการทานายพฤติกรรม
3(3-0-6)
RB 531 Attitudes and the Prediction of Behavior
ความหมาย ทฤษฎี และผลวิ จัยที่เกี่ยวข้ องกับ ความสัมพั นธ์ของเจตคติกับ พฤติกรรม
ปัจจัยทานายเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนเจตคติเพื่อพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
Meaning, theory and research findings of relationship between attitudes and
behavior; factor predicting attitudes and behavior of people; improvement and modification for
positive attitudes.
วป 532 จิ ตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพือ่ คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
การทางาน
RB 532 Positive Psychology and Conflict Management for the Quality
of Work Life
ทฤษฎี แนวคิ ด และงานวิ จั ยทางจิ ตวิ ทยาเชิ งบวกเพื่ อ การเสริ มสร้ างคุ ณ ลั กษณะที่พึ ง
ประสงค์และบูรณาการกับกระบวนการจัดการความขัดแย้ งเพื่อคุณภาพชีวิตการทางาน
Theories, concepts, and research of positive psychology for development of
desired characteristics and integration with conflict management processes for enhancing quality
of work life.
วป 533 ปฏิสมั พันธ์และการปรับตัวในการทางานต่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
RB 533 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context
แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย ม ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมของกลุ่ ม คนที่ มี
วัฒนธรรมต่างกัน การปรับตัวและวิธกี ารปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนทางานต่างวัฒนธรรมใน
องค์การเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตการทางาน
Concepts, theories, research works on values and social interactions of intercultural
groups, adjustment and practices of intercultural communal living in an organization for
promoting the quality of work-life.
วป 534 จิ ตวิทยาสุขภาพ
3(2-2-5)
RB 534 Health Psychology
แนวคิ ด ทฤษฎี การวิ จั ยทางด้ านสุขภาพ สุข ภาวะ อิท ธิพ ลของจิ ต วิ ท ยาสุขภาพ การ
ประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่ อ การปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ โรคจากการทางาน ความเครียด การเผชิญความเครียด
Concepts, theories, and research of health wellbeing, effect of health psychology,
Applying psychology concepts for health behavioral modification, health quotient, emotional
quotient, health literacy, work-related disease, stress and coping.
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วป 541 พื้ นฐานทางสังคมเกีย่ วกับพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
RB 541 Social Foundations of Human Behavior
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุ ษย์ และการประยุกต์ใช้
แนวคิดทฤษฎีเพื่อการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
Concepts, theories, and social research on human behaviors and theories, and
application for behavioral science research.
วป 551 พฤติกรรมศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา
3(2-2-5)
RB 551 Behavioral Science in Cultural Anthropology Perspective
พฤติกรรมมนุ ษย์ผ่านการมองแบบองค์รวม พฤติกรรมมนุ ษย์ท่ีกาเนิดจากอิทธิพลทาง
วัฒ นธรรม ความเหมือ นและความแตกต่ างในความเป็ นมนุ ษย์ และมิติของพฤติกรรมมนุ ษย์ผ่าน
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทางมานุ ษยวิทยาวัฒนธรรม ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางมนุ ษยวิทยา
วัฒนธรรมเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
Human behavior from a holistic approach of cultural anthropology, culture
influences on human behavior, similarities and differences of culture, and dimensions of human
behavior through concepts, theories, and cultural anthropology researches. Apply cultural
anthropology theories and concepts for behavioral science research.
วป 561 โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง
3(3-0-6)
RB 561 Political Structure and Process
โครงสร้ างและกระบวนการทางการเมือง โดยเน้ นที่โครงสร้ างสถาบันทางการเมือง และ
บทบาทของสถาบันทางการเมืองที่สาคัญ บทบาทชนชั้นผู้นาทางการเมือง ทหาร พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ ร ะบบราชการ นอกจากนี้ ยั งมี ก ารศึ ก ษาการมี ส่ วนร่ วม การถ่ า ยทอดทางการเมื อ ง
สิ่งแวดล้ อมทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเลือกตั้ง และ
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
Political structure and process, with emphasis on structure and roles of major
political institutions, e.g. roles of political elites, military, political parties, and bureaucratic
interest groups. In addition, study participation, political socialization, political environment,
political stability, political change, election, and public administration policy.
วป 562 พุทธศาสนากับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
RB 562 Buddhism and Quality of Life
แนวคิดของพระพุทธศาสนา เน้ นการได้ มาซึ่งสัจธรรมจากการตรัสรู้ ลักษณะ หลักไตร
ลักษณ์ หลักอิทปั ปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท หลักอริยสัจ 4 หลักกรรม หลักศีลธรรม หลักคุณธรรม
ที่สมั พันธ์กบั คุณภาพชีวิต
Buddhist concepts focusing on the discernment of Truths from Buddha’s
Enlightenment, essential features and principles, the three characteristics, the law of Causation
or Dependent Origination, the Four Noble Truths, the Law of Karma, and the moral and ethical
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

40

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

36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

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

รายชื่อคณาจารย์

1.

รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรกาแหง

2.

ผศ.ดร.คานู ปรียา โมฮาน

3.

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

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

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2531
2536
2545
2532

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

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
xxxx

xxxx

xxxx
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4.

อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

5.

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

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

2535
2542
2544
2550
2544
2553

จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxx

xxxx

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

2

ผศ.ดร.คานู ปรียา โมฮาน

3

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

4

อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

5

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

6

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

7

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

8

ผศ.ดร.ประทีป จินงี่

9

ผศ.ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

10

ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

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

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

12

ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

13

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

14

อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์

15

อ.ดร.พิชญาณี พูนพล

16

ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์

17

ผศ.ดร.ปิ ยดา สมบัติวัฒนา

18

ผศ.ดร.ณัฐวุธ แก้ วสุทธา

19
20

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

21

อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์

22

อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา

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

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

24

อ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

25

อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย

26

อ.ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้ าย

27

อ.ดร.อมราพร สุรการ

28

อ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์

29

รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

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

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

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

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

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัด และประเมินผล

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

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

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

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

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

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

วิธีการวัด และประเมินผล

พิจารณาจากการร่วมแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
รวมถึงผลงานทางวิชาการที่เป็ นการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งมี
การประเมินตนเอง

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

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

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัด และประเมินผล

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

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
5.1สามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงผสมผสาน อันมีผลทาให้ เข้ าใจ
องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้
5.2 สามารถเลือกใช้ วิธกี ารสื่อสารในขั้นตอนของการวิจัยได้
อย่างเหมาะสม
5.3 สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานวิจัย
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 สามารถแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการที่เหมาะสมกับบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้
5.5 สามารถเลือกใช้ วิธกี ารสื่อสารที่เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายเพื่อ
การใช้ ประโยชน์จากงานวิจัยได้
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (แบบ 2.1 และแบบ 2.2)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4.ทักษะ
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู ้

3.ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

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

(1)



(2)



(3)



(4)



















5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4.ทักษะ
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู ้

3.ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

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

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3) (4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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4.ทักษะ
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู ้

3.ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

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

(1)


(2)


(3)


(4)


(1)


(2)


(3)


(4)
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ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2)


(1)


(2)


(3)

(4)
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4.ทักษะ
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู ้

3.ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

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

(1)


(2)


(3)


(4)
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การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2)


(2)








5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

(1)


(1)










(4)

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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4.ทักษะ
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู ้

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3.ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

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

(1)


(2)


(3)


(4)


(1)
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(3)



(4)
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(2)


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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

75

จานวนสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ ีเ่ พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
หลั ก สูตรมี ก ารจั ด สิ่งสนั บ สนุ น การเรี ยนรู้ ด้านกายภาพ เช่ น ห้ อ งเรี ยนและห้ อ งพั ก นิ สิต ที่
เพียงพอ มีจานวนห้ องเรียน 2 ห้ องที่สามารถรองรับนิสติ ได้ จานวน 30 คน มีห้องประชุมใหญ่ 1 ห้ อง
ที่รองรับการประชุ มทางวิชาการและการเรี ยนของนิสิตได้ จานวน 60 คน และห้ องประชุ มขนาดกลาง
อีก 2 ห้ องที่รองรับการประชุมและการเรียนได้ จานวน 20 คน มีห้องพักนิสิตที่สามารถรองรับนิสติ ได้
20 คน หลักสูตรมีการจั ดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และทรั พยากรต่ างๆ ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ เช่ น ใน
ห้ องเรียนมีส่ อื เทคโนโลยีและอุปกรณ์การสอนที่ทนั สมัย มีลาโพงและไมโครโฟน มีเครื่องปรับอากาศ
มี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเครื่ อ งฉายภาพ (projecter) เพื่ อใช้ ในการเรี ย นการสอน มี ร ะบบ WIFI มี
ฐานข้ อมูลวารสารงานวิจัยและการสืบค้ นทางอิเลคทรอนิสก์ท่หี ้ องสมุดของมหาวิทยาลัยบอกรับเป็ น
สมาชิก อาจารย์ท่สี อนรายวิชาในหลักสูตรได้ จัดทาสื่อการสอน เช่น powerpoint ที่ใช้ สอน และมีการ
แนะน าหนั งสือ ตารา หรื อเอกสารทางวิชาการผ่านทาง ระบบ A-tutor หรือระบบ e-learning ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ เป็ นช่องทางการเรียนรู้ให้ กบั นิสติ อีกช่องทางหนึ่ง
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุ นการ
เรียนรู ้
1. หลั ก สูต รส ารวจความต้ อ งการและความพึ งพอใจต่ อ การจั ด แหล่ งความรู้ แ ละสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา
2. นาผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้โดยนิสิต และอาจารย์มา
ปรับปรุง
7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
ปี ที1่
ปี ที2่
ปี ที3่
ปี ที4่
ปี ที5่
2560 2561 2562 2563 2564
(1)อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่ วมในการประชุ ม 




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




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




น้ อยก่อนการเปิ ดภาคเรียน ครบทุกรายวิชา
(4)จัดทารายงานผลการดาเนิน งานของรายวิชา ตาม 




แบบ มคอ 5 ภาคใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิ ดสอน ครบทุกวิชา
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ดัชนีบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน

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




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




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



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




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




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




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


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

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

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
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ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ
หมวดที่1 ข้อมูลทัว่ ไป
รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้ อ 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หน้ า 2 ควรมีความร่วมมือในหลากหลาย
ประเทศและองค์กรระดับชาติมากกว่านี้
อาจะเป็ นระดับภูมภิ าคก็ได้
2. ควรแตกต่างจากระดับ ป.โท มาระดับ
ป.เอก ในหัวข้ อ 12.1 หน้ า 5 การพัฒนา
หลักสูตร ควรเขียนให้ ชัดเจนในประเด็นนี้

การดาเนินการปรับปรุง

เพิ่มเติมรายละเอียดความร่วมมือกับ
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศในการเป็ นกอง
บรรณาธิการวารสารและเป็ น Peer
Review ที่มคี วามเชี่ยวชาญในการ
ประเมินบทความวิชาการและบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
มีความเหมาะสมดี
รศ.ดร.อรัญญา ตุย้ คาภีร์

มีความเหมาะสมดี มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
จุดเด่นของ หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี
พ.ศ.2560 มีทศิ ทางในการพัฒนานิสติ
ชัดเจน คือ
1. เป็ นนักวิจัย อาจารย์ หรือ ทางานที่
เกี่ยวข้ องกับการวิจัยด้ านพฤติกรรมศาสตร์
2. มีความร่วมมือกับ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
3. มีการตระหนักถึงพลวัตของกระแส
สังคมสังคมไทยและสังคมโลกต่อ
พฤติกรรมต่าง ๆ (เช่นการพัฒนา
เทคโนโลยี การขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจ
ด้ วยนวัตกรรม ความสาคัญการบูรณาการ
องค์ความรู้ และความเฉพาะของบริบท
สังคมไทยภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)
4. เสนอแนะการเน้ นในเรื่องของ การต่อ
ยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านพฤติกรรม
ประยุกต์ โดยเฉพาะในบริบทสังคมไทย
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เหตุผลในการไม่ปรับปรุง
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และอาเซียน ที่หลักสูตรมีความร่วมมืออยู่
แล้ ว
ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปั ญญาสกุล
1. หลักสูตรนี้เป็ น โทควบเอก ต้ องเขียน ดาเนินการปรับแก้ Format ของฝ่ าย
หน้ าปกให้ ชัดเจน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
2. ปรับ format ให้ เหมือนตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปั ดไธสง
มีความเหมาะสมดี ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ตรวจสอบ รายชื่ออาจารย์พิเศษและ
คือ สถาบันวิจัยมีทมี นักวิจัยที่เก่ง ควรเน้ น เพิ่มเติมหรือตัดออกตามความ
เหมาะสมโดย
การสอนการวิจัยด้ วยการบูรณาการเพื่อ
นาไปใช้ ที่สามารถสะท้ อนตัวหลักสูตรได้
รวมถึงการมีรายชื่ออาจารย์พิเศษเยอะ ๆ
อาจต้ องพิจารณาว่าจะเชิญมาได้ หรือไม่
และอาจส่งผลกระทบตอนประเมินประกัน
คุณภาพได้
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
ปรับแก้ ปรัชญาของ ป.เอกโดยเน้ นให้
เช่นเดียวกับหน้ า 7 ในข้ อความสาคัญ
มีความลึกซึ้งและยั่งยืน
อาจทาให้ รายละเอียดของระดับ ป.เอก
แตกต่างจาก ป.โท อีกขั้นในการตอบสนอง
ต่อความต้ องการของประเทศ หน้ า 7-8
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
มีความเหมาะสมดี
รศ.ดร.อรัญญา ตุย้ คาภีร์
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
ประเด็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาจ
พิจารณาเพิ่มเติม ในกรอบของ ทั้ง
Professional และ Personal Development
ในฐานะนักวิจัยทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์
โดยอาจมีการ สะท้ อน ระดับการ Training
และ Expectation ในระดับปริญญาเอก
เช่น เป็ น นักวิจัยอิสระมืออาชีพที่ตอบ
โจทย์ปัญหา หรือประเด็นทางด้ าน
พฤติกรรมมนุษย์ในบริบทของสังคมไทย
ได้
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เหตุผลในการไม่ปรับปรุง
แก้ไข

ประเด็นข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
นั้นนาไปใส่ไว้ หมวดที่ 1 ข้ อ
8 อาชีพที่ประกอบได้ หลัง
สาเร็จการศึกษา
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ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปั ญญาสกุล
ปรัชญา โท เอก ต้ องไม่เหมือนกัน
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ปรับแก้ ปรัชญาของ ป.เอกโดยเน้ นให้
มีความลึกซึ้งและยั่งยืน

ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปั ดไธสง
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม คือ ควรพูดถึงปรัชญาที่สะท้ อน
ตัวตนความเป็ นพฤติกรรมศาสตร์ ใน
หัวข้ อปรัชญา คาว่า “..ระดับผู้นา..” เป็ น
คากว้ าง เกินไป

แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
ในตารางที่ 2 เขียนได้ ดี หน้ า 9 ข้ อ 2.3
พัฒนาบุคลากรด้ านการทาวิจัยและการ
เรียนการสอน ระดับ ป.เอก อาจสนับสนุน
ให้ เพิ่มข้ อ 4. คือ สนับสนุนให้ นสิ ติ ทาวิจัย
กับคณาจารย์ต่างชาติ และ/หรือทาวิจัยใน
สภาวัฒนธรรมอื่นโดยการเรียนรู้ เก็บ
ข้ อมูลภาคสนามในชุมชน ต่อประเทศ
รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
1. ตัวบ่งชี้ ข้ อ 1 ในแผน 1.1 (หน้ า 8)
ไม่เหมาะ เพราะเปิ ดเป็ นภาษาไทย ควรใช้
กับหลักสูตร international
2. ข้ อ 2.2 (หน้ า 9) ควรบอกแผนที่จะทา
ปี ละกี่เล่ม
3. ข้ อ 2.3 (หน้ า 10) ร้ อยละเท่าใด

รศ.ดร.อรัญญา ตุย้ คาภีร์
มีความเหมาะสม และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ มีข้อสังเกต ว่าแผนพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรหน้ า 8 ข้ อ 2 ซึ่งมี
จุดเด่น คือมีแนวทางและตัวบ่งชี้ท่ชี ัดเจน
ในการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม แนวทาง
เหล่านี้ยงั ไม่ได้ Address ประเด็นด้ าน
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ยังคงคาว่า “ผู้นา” ไว้
เนื่องจากเป็ นคาที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ท่อี ยู่ใน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ตั้งแต่แรกเริ่มที่หลักสูตรนี้ถูก
สร้ างขึ้น และเพื่อให้ ปรัชญา
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์

- เนื่องจากหลักสูตรนี้มกี ารรับ
นิสติ แบบเน้ นวิจัยที่ไม่มี
รายวิชาเรียน และที่ผ่านมาก็มี
นิสติ ต่างชาติสมัครมาเรียน
- ระบุเป็ นตัวชี้วัดแต่ไม่ระบุตวั
เลขที่เป็ นเกณฑ์เพื่อเปิ ดกว้ าง
และยืดหยุ่นต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร
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การบูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือ
บริบทเฉพาะของสังคมไทย อย่างชัดเจน
(ให้ สอดคล้ อง กับ หมวดที่ 1) ความ
ชัดเจนเหมาะสมของระบบจัดการศึกษา
การดาเนินการ และโครงสร้ างของ
หลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ ด้ าน คุณสมบัตขิ องนิสติ
แรกเข้ า พื้นฐานศาสตร์ไม่พอ และ
ภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน การแก้ ไข ด้ วยการ
สอนปูพ้ นื อาจได้ ผลในบางระดับ
เสนอแนะ เพิ่มเติม ในประเด็นการ
พิจารณารับสมัครนิสติ ปี ละมากกว่า 1
รอบ เพื่อมีโอกาสคัดเลือกนิสติ ที่มี
ศักยภาพสูงได้ มากขึ้น (โดยเฉพาะ ใน
แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ อย่างเดียว ที่ไม่มี
รายวิขาเรียน)
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปั ดไธสง
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม คือ หลักสูตรที่ปรับควรปรับให้ มี
ความทันสมัยก้ าวหน้ า ในด้ านเนื้อหา และ
ไม่ควรทิ้งกระแสหลัก คือ วิธกี ารแบบ
วิทยาศาสตร์ อีกทั้งควรสร้ างจากโครงสร้ าง
หลักสูตร ไม่ควรสร้ างจาก Expert ใน
สถาบัน
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบจัดการศึกษา การดาเนินการหลักสูตร
รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้ อ 2.3 ในหน้ า 12 ปัญหานิสติ แรกเข้ า
การตีพิมพ์/เขียนบทความวิชาการเป็ น
ภาษาอังกฤษเชื่อมโยงกับข้ อ 2.4 จัดการ
อบรมเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
และ/หรือเชิญอาจารย์ต่างชาติในสาขานี้มา
บรรยายเรื่องให้ ข้อคิดการทาวิจัยและการ
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ตีพิมพ์ของศาสตร์น้ ี
รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้ อ 2.3 (หน้ า 12) หลักสูตรแบบ 1.1
ควรมีรายละเอียดของการดาเนินงานที่เป็ น
ระบบชัดเจนในการเตรียมผู้เรียน
รศ.ดร.อรัญญา ตุย้ คาภีร์
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ ด้ าน คุณสมบัตขิ องนิสติ
แรกเข้ า พื้นฐานศาสตร์ไม่พอ และ
ภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน การแก้ ไข ด้ วยการ
สอนปูพ้ นื อาจได้ ผลในบางระดับ
เสนอแนะ เพิ่มเติม ในประเด็นการ
พิจารณารับสมัครนิสติ ปี ละมากกว่า 1
รอบ เพื่อมีโอกาสคัดเลือกนิสติ ที่มี
ศักยภาพสูงได้ มากขึ้น (โดยเฉพาะ ใน
แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ อย่างเดียว ที่ไม่มี
รายวิขาเรียน)
ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปั ญญาสกุล
ควรเพิ่มว่า หลักสูตรสามารถจัดการเรียน
การสอนแบบ module ได้
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปั ดไธสง
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม คือ วัน เวลาในการจัดการเรียน
การสอน อาจจะไม่ต้องกาหนดเวลาสอน
ให้ สามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ ตาม
ความเหมาะสม
โครงสร้างของหลักสูตร
รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. ข้ อ 4 หน้ า 18 ทั้งข้ อ 4.1 และ 4.2
ควรเป็ น TCI Tier 1 เท่านั้น
รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
1. แบบ 1.1 ควรเขียนให้ ชัดเจนว่าให้
ผู้เรียนไปหาความรู้และตรวจสอบอย่าง
เป็ นระบบอย่างไร เพราะที่เขียนไว้ คร่าว

การดาเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไม่ปรับปรุง
แก้ไข

ได้ เพิ่มเติมข้ อความการจัดการเรียน
การสอนแบบ module ในหมวดที่ 3
ข้ อ 2 การดาเนินงานหลักสูตร
ตัดข้ อความวัน เวลา นอกราชาการ
ออกเพื่อให้ สามารถยืดหยุ่นตาม
ข้ อเสนอแนะ
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1. คงข้ อความเดิมไว้ เพื่อให้
ยืดหยุ่นต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
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เกินไป (หน้ า 17)
2. หน้ า 20 ให้ แก้ กลุ่มวิชาบังคับวิจัยจาก แก้ ไขการพิมพ์ผดิ แล้ ว
15 เป็ น 6 หน่วยกิต
รศ.ดร.อรัญญา ตุย้ คาภีร์
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ ในหลักสูตรปริญญาเอก แต่
ละแบบ1.1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 2.1
(มีรายวิชาเรียน) 2.2 (โทควบเอก)
ใน แผนการศึกษา เสนอให้ มกี ารอธิบาย
สั้น ๆ ถึง pathway นิสติ ในการวางแผน
เรียน แต่ละแผน โดยเฉพาะกรณี โทควบ
เอก หากมีการปรับระดับลง เกณฑ์ในการ
ปรับระดับมีรายละเอียดอย่างไร
ด้ านรายวิชา เสนอให้ มกี ารปรับ ชื่อวิชา
และจุดเน้ นในคาอธิบายรายวิชา สะท้ อนถึง
ความก้ าวหน้ าของศาสตร์ท่เี ชื่อมโยงกับ
พฤติกรรมเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เช่น องค์ความรู้ในเรื่อง Psychological
and Behavioral sciences ที่มกี ารศึกษาใน
เรื่อง Cognitive Neuroscience และ Brain
Mechanism เป็ นต้ น
ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปั ญญาสกุล
1. หน่วยกิตเยอะไป (60, 90)
2.-6. ปรับตามข้ อเสนอแนะแล้ ว
2. บัณฑิตศึกษา ควรมี (3-0-6) น้ อย
ที่สดุ
3. หลีกเลี่ยงการใช้ I, II, III ในใบ
transcript จะไม่ส่อื ว่าเขียนอะไร นิสติ
มักจะมีปัญหาเวลาสมัครงาน
4. กลุ่มวิชาระเบียบวิธวี ิจัย น้ อยมาก ควร
มีความหลากหลายเพราะเป็ นจุดเด่นของ
สถาบัน น่าจะมีวิชา จริยธรรมการวิจัย
(research ethic) แยกมาให้ ชัด การบริหาร
จัดการข้ อมูลขนาดใหญ่ (Meta Data
Management) การวิเคระห์แบบเบต้ า/อภิ
มหาวิเคราะห์ (Meta Analysis) การวิจัย
แบบทดลอง (Experimental study)
5. กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ ควรมากร
เพิ่มรายวิชาที่ครอบคลุม Vulnerable
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1. คงโครงสร้ างหน่วยกิต
ดังเดิมเพื่อให้ หลักสูตรมีความ
ลึกซึ้งและให้ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ท่ตี ้ องการพัฒนา
บัณฑิตระดับผู้นา
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subject เช่ นเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว
ผู้พิการ และกลุ่มผู้สงู อายุ สร้ างรายวิชา
เพื่ออนาคตมากกว่าสอนตวามความถนัด
ของอาจารย์
6. ปริญญานิพนธ์ ใช้ ของกลาง
ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ระดับบปริญญา
เอก 36 หน่วยกิต
GRD 891 Dissertation
ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญา
เอก 48 หน่วยกิต
ปพด 893 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญา
เอก 72 หน่วยกิต
7. ปร.ด. นิสติ ควรสร้ างองค์ความรู้ใหม่
กระบวนการเรียนรู้ท่เี ขียนมา ยังไม่สะท้ อน
ว่านิสติ ที้รียนไปถึงจุดเน้ นควรต้ องกาหนด
มาตรฐาน/ภาระงานที่ชัดเจนของปริญญา
นิพนธ์แต่ละระดับ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือการทาวิจยั
รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
มีความเหมาะสมดี
รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
1. ข้ อ 5 แบบ 1.1 ควรมีรายละเอียดว่าทา
ปริญญานิพนธ์แบบไหน เพราทาปริญญา
นิพนธ์อย่างเดียว ซึ่งเขียนไว้ กว้ างเกินไป
อาจอยู่ท่กี ารตีความ
2. แบบ 1.1 2.1 และ 2.2 ปริญญานิพนธ์
ต่างกันอย่างไร ควรเขียนให้ ชัดเจน
รศ.ดร.อรัญญา ตุย้ คาภีร์
มีความเหมาะสมดี
ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปั ญญาสกุล
มีความเหมาะสมดี
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปั ดไธสง
มีความเหมาะสมดี
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
มีความเหมาะสมดี
รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
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ภาพรวม กลยุทธ์ 4 การประเมิน ต้ อง
ปรับการเขียนที่ไม่ชัดเจนบางข้ อ
เขียนแยก + วิธกี ารประเมิน ต้ องบอก
ตัวชี้วัดให้ ชัดเจน
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ ไม่
เหมาะสม มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลไม่
ชัดเจนว่าทาอย่างไร
การพัฒนาการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
มีความเหมาะสมดี
รศ.ดร.อรัญญา ตุย้ คภีร์
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ อาจพิจารณาเพิ่มเติมใน
ประเด็นของผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับที่
สูงขึ้น ของ ความรู้ และทักษะด้ านปัญญา
ในระดับ 3
ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
อาจไม่จาเป็ นต้ องมีทุกช่อง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
มีความเหมาะสมดี
รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
ด้ านทักษะทางปัญญา ข้ อ 3 ควรกระตุ้นให้ ทบทวนและปรับแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
เกิดในทุกรายวิชา (หน้ า 58-65)
ข้ อสังเกต มาตรฐานการเรียนรู้ ผลจะอยุ่ใน การเรียนรู้ใหม่
ระดับต้ น ๆ ที่เป็ นความรับผิดชอบหลัก
ซึ่งรองจะเป็ นสิ่งสาคัญ น่าจะเอาที่เน้ นเป็ น
สาคัญ
รศ.ดร.อรัญญา ตุย้ คาภีร์
ไม่เหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทบทวนและปรับแผนที่แสดงการ
ดังนี้ เสนอให้ พิจารณาเลือก เฉพาะ ความ กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ใหม่
รับผิดชอบหลัก (วงกลมทึบ) และความ
รับผิดชอบรอง (วงกลมโปร่ง) ที่มกี าร
วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา ทั้งนี้
หลักสูตรอาจ เติมเต็ม หัวข้ อ การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนิสติ เพิ่มเติม จาก
ส่วนที่รายวิชาได้ พัฒนาไปแล้ ว ในรูปของ
โครงการเฉพาะ หรือ กิจกรรม (เสริม
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หลักสูตร) เฉพาะ ที่รายวิชาที่จัดให้ นิสติ
เรียนยังไม่เน้ น
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปั ดไธสง
ทบทวนและปรับแผนที่แสดงการ
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนแนะ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
เพิ่มเติม คือ มาตรฐานผลการเรียนรู้
ความรับผิดชอบหลักควรอยู่ในระดับสูงใน การเรียนรู้ใหม่
รายวิชาให้ มากขึ้น และบางช่องไม่
จาเป็ นต้ องใส่วงกลมทึบหรอโปร่งได้
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
มีความเหมาะสมดี
รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
ควรเพิ่มเกณฑ์เฉพาะของสถาบัน
ปรับตามข้ อเสนอแนะ
ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปั ญญาสกุล
เพิ่มเรื่องการขอตาแหน่งทางวิชาการ การ
พัฒนาอาจารย์สอนต่ออาจารย์ร่นุ เก่า รุ่น
ใหม่
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปั ดไธสง
มีความเหมาะสมดี
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
มีความเหมาะสมดี และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้ อ 1.2 หน้ า 68 เพิ่มการดูงานให้
พัฒนาการด้ านการเรียนการสอน การทา
วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ในต่างประเทศ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 5 ท่าน
มีความเหมาะสมดี
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 5 ท่าน
มีความเหมาะสมดี
ข้อเสนแนะเพิม่ เติม
รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
ปรับโดยการระบุให้ สาหรับผู้เข้ าเรียน
ควรเพิ่มรายละเอียดในการทาปริญญา
ด้ วยวุฒิปริญญาตรีแบบ 2.2 สามารถ
นิพนธ์ของแผน 1.1 เพราะทาปริญญา
เลือกที่จะสาเร็จการศึกษาระดับ
นิพนธ์ อย่างเดียว ควรมีคุณภาพเท่า

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

เหตุผลในการไม่ปรับปรุง
แก้ไข

93
ข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ

การดาเนินการปรับปรุง

ผู้เรียนรายวิชา การเตรียมตัวผู้เรียนเป็ น
มหาบัณฑิตได้
เรื่องสาคัญโดยเฉพาะในแผน 1.1
แผน 2.2 ควรมีการเพิ่มทางออกให้ ผ้ เู รียน
ถ้ าไม่สามารถเรียนจบ ป.เอกได้
รศ.ดร.อรัญญา ตุย้ คาภีร์
ข้ อสังเกตอื่นๆ เช่น หลักสูตรมีจุดเด่น คือ
อยู่ในสิ่งแวดล้ อมของสถาบันวิจยั ที่มี
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นนักวิจัยมืออาชีพ
และทรัพยากรอื่นๆ เช่น วารสารที่มี
มาตรฐาน เป็ นแหล่งเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนักวิชาการ นัก
วิชาชีพอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ทางหลักสูตรมี
แนวทางในการออกแบบ ให้ นิสติ ได้ ใช้
ทรัพยากรเหล่านี้ ในการเรียนรู้ตวั ตน และ
Career Path ของนิสติ อย่างเป็ นรูปธรรม
อย่างไร
ประเด็นต่อมาในเรื่องความร่วมมือกับ
สถาบันอื่นภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ประเด็นด้ านกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในหลักสูตรมีเน้ นการเรียนการสอนที่จัดให้
มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนนักวิชาการ วิชาชีพระหว่าง
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ นักศึกษาได้ เรียนรู้
จากนักวิจัยที่มผี ลงานระดับชาติ ระดับ
ท้ องถิ่น ที่มผี ลงานระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ อาจมีการประสานงานให้
นักศึกษามีโอกาสไปเรียนเพิ่มเติม หรือทา
วิจัยในสถาบันที่คณะมีความร่วมมืออยู่
ในช่วงที่เป็ น Project เป็ นต้ น ทางหลักสูตร
มีผลการดาเนินการที่ผ่านมาหรือไม่
อย่างไร มี โจทย์เฉพาะที่กาลังจะตอบหรือ
ตอบไปแล้ ว หรือยัง วิชาการ หรือวิจัย
(ด้ านพฤติกรรมมนุษย์ท่เี ป็ นพฤติกรรม
ร่วมในอาเซียน)
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ มี ผ ลการด าเนิ น งานในปี การศึ ก ษา 2558 ได้ มาตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ และมีระดับคุณ ภาพอยู่ในระดับดี (3.85 คะแนน) ตาม
เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร 6 องค์ ป ระกอบ (13 ตั ว บ่ ง ชี้ ) มี จ านวน 2
องค์ ป ระกอบ อยู่ ในระดั บ ดี มาก (องค์ ป ระกอบที่ 2 และ 4) มี จานวน 3 องค์ ป ระกอบ อยู่ ในระดั บ ดี
(องค์ประกอบที่ 3, 5 และ 6)
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลีย่ รวมทุกตัวบ่งชี้ ของทุกองค์ประกอบ

ระดับคุณภาพ
0.01 – 2.00 น้ อย
คะแนนการประเมินเฉลีย่
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก
ผ่านการประเมิน
4.89
ดีมาก
3.00
ดี
4.11
ดีมาก
4.00
ดี
3.00
ดี
3.85
ดี

โดยมีประเด็นเร่งด่วนทีค่ วรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1. อัตราการคงอยู่ อัตราการลาออก และอัตราการสาเร็จการศึกษาของนิสติ
2. การเตรียมความพร้ อมตามสถานะการพัฒนาปริญญานิพนธ์ของนิสติ
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หมายเหตุ

(2 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(4 ตัวบ่งชี้)
(1 ตัวบ่งชี้)
(13 ตัวบ่งชี้)
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ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
คณะผู้วิจัยได้ ดาเนินการสารวจความคิดเห็นและเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการต่าง ๆ ตามกรอบ
แนวคิดของการวิจัยที่ได้ วางแผนไว้ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณทีไ่ ด้จากการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม
1.1 ข้อมูลพื้ นฐานของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จาแนกได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่
กลุ่มที่ 1 บัณฑิตที่เป็ นผลผลิตของหลักสูตร พบว่า มีผ้ ูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 36 คน ส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 63.89 อายุ 31-35 ปี ร้ อยละ 27.30 เข้ าศึกษาในหลักสูตรฯ ปี การศึกษา
2552 ร้ อยละ 27.30 และปี ที่จบการศึกษา คือ ปี การศึกษา 2555 ร้ อยละ 19.60 หลักสูตรที่เข้ าศึกษา
คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ร้ อยละ 55.50 มีประสบการณ์การทางาน ร้ อยละ 11.11 ทางานอยู่
ในหน่วยงานรัฐบาล ร้ อยละ 81.60 และมีความต้ องการจาเป็ นในการใช้ ความรู้ด้านการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ในการทางาน ร้ อยละ 100
กลุ่มที่ 2 นิสิตปั จจุบนั ที่กาลังศึกษาในหลักสู ตร พบว่า มีผ้ ูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 56 คน
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 75.00 อายุ 31-35 ปี ร้ อยละ 26.80 เข้ าศึกษาในหลักสูตรฯ ปี การศึกษา
2557 ร้ อยละ 30.40 ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ส่วนใหญ่ คือไม่ระบุ ร้ อยละ 46.42 หลักสูตรที่เข้ า
ศึกษา คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ร้ อยละ 44.60 มีประสบการณ์ทางาน ร้ อยละ 89.30 ทางานอยู่
ในหน่วยงานรัฐบาล ร้ อยละ 57.10 และมีความต้ องการจาเป็ นในการใช้ ความรู้ด้านการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ในการทางาน ร้ อยละ 91.10
1.2 ผลการสารวจความคิดเห็นจากบัณฑิตทีเ่ ป็ นผลผลิตของหลักสูตร
ความคิดเห็น ที่มีต่อ คุ ณ ลั ก ษณะของนิ สิตของบั ณ ฑิตที่เป็ นผลผลิ ตของหลั กสูตรฯ สถาบั น วิ จั ย
พฤติก รรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ด้ านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ที่จริ งที่สุด คื อ คานึ งการ
พิทกั ษ์สิทธิ์และการรักษาความลับของผู้ท่เี กี่ยวข้ องในการปฏิบัติงาน/การวิจัย (ค่าเฉลี่ย 3.94) ยึดมั่นใน
การปฏิบัติงาน/การวิจัยในทุกกระบวนการด้ วยความซื่อสัตย์ และไม่ทาการใด ๆ รวมทั้งการวิจัยที่ขัดกับ
กฎหมาย ความสงบเรียบร้ อยและศีลธรรมอัน ดีของสังคม เช่ น ไม่ลงคะแนนสอบในสื่อสังคมออนไลน์
(ค่าเฉลี่ย 3.86) และเป็ นผู้นาในการนาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ เป็ นแนวทางในการทางาน/การวิจัย
(ค่าเฉลี่ย 3.77) ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิตของบัณฑิตที่เป็ นผลผลิตของ
หลักสูตรฯ ด้ านความรู้ ที่จริงที่สุด คือ สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ ศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ (ค่ าเฉลี่ย 3.80) มีความเข้ าใจและได้ รับประสบการณ์ในวิธีการพั ฒนาความรู้ และถ้ า
ย้ อนเวลากลับไปได้ ท่านยังคงเลือกเรียนที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย 3.75) และในภาพรวม
ท่า นมี ค วามรู้ ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ เพิ่ ม ขึ้ น (ค่ าเฉลี่ ย 3.71) ตามลาดั บ สาหรั บ ความคิ ด เห็น ที่มี ต่ อ
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คุณลักษณะของนิสิตของบัณฑิตที่เป็ นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้ านทักษะทางปัญญา (ความคิดสร้ างสรรค์
และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ ปัญหา) ที่จริ งที่สุด คือ มีความสามารถในการวิเคราะห์
ประเด็น ปั ญ หาที่เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิบั ติ งานวางแผน และด าเนิ น โครกงารวิ จั ย ได้ ด้ วยตนเอง และมี
ความสามารถในการเชื่ อมโยงความรู้ เดิมเข้ ากับความรู้ ใหม่ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ (ค่ าเฉลี่ ย 3.64) มี
ความสามารถในการน าผลงานวิ จั ย มาประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ พั ฒ นางาน (ค่ า เฉลี่ ย 3.63) และมี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ท่จี ะไปใช้ ในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.61) ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะ
ของนิ สิต ของบั ณ ฑิ ต ที่เป็ นผลผลิ ต ของหลั ก สู ต รฯ ด้ า นทัก ษะความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ ที่จริงที่สดุ คือ มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่ วมมือกับผู้อ่ นื อย่างเต็มที่
(ค่าเฉลี่ย 3.81) เต็มใจร่วมมือกับผู้ร่วมงานคนอื่นในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย
3.77) และไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือผู้ร่วมงานเมื่อประสบปั ญหาที่อาจส่งผลงทางอ้ อมต่อหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย
3.70) ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนิสติ ของบัณฑิตที่เป็ นผลผลิตของหลักสูตรฯ
ด้ านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จริงที่สดุ คือ สามารถสื่อสาร
กับ กลุ่ ม บุ คคลต่ าง ๆ ทั้งวงวิ ช าการ วิ ช าชี พ และชุ มชนโดยทั่ว ไปได้ อ ย่ างเหมาะสม (ค่ าเฉลี่ ย 3.56)
สามารถนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการผ่ านสิ่งตีพิ มพ์ ทางวิชาการและ
วิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 3.55) และมีความสามารถรับสารที่ผ้ ูอ่ นื สื่ออกมาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้
ภาษาพูด ภาษาเขียน และกริยาท่าทาง เพื่อบอกความคิดมุมมอง ความรู้ความเข้ าใจ และความรู้สกึ ของตน
ได้ อย่างเหมาะสม (ค่ าเฉลี่ย 3.47) ตามลาดับ และสาหรั บความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนิ สิตของ
บั ณ ฑิตที่เป็ นผลผลิ ตของหลั กสูตรฯ ด้ านทักษะชีวิตและอาชีพ ที่จริ งที่สุด คื อ เคารพในความแตกต่ าง
ระหว่ า งบุ ค คล (ค่ า เฉลี่ ย 3.69) สามารถท างานวิ จั ย ได้ อ ย่ า งหลากหลายตามโอกาสและสถานการณ์
(ค่าเฉลี่ย 3.60) และมีความสามารถนาทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในสถานที่ทางาน และ
สามารถท างานร่ ว มกั บ เพื่ อน่ ว มงานที่ มี พ้ ื นฐานทางสั ง คม และวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.53) ตามลาดับ
ความคิดเห็นที่มีต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรของบัณฑิตที่เป็ นผลผลิตของหลักสูตรฯ สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้ านความสามารถในการสอน ที่จริงที่สุด คือ อาจารย์
เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนและทาการวิจัย และอาจารย์สามารถ
นาประสบการณ์ต่าง ๆ มาใช้ ประกอบการเรียนการสอนได้ อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.83) อาจารย์เป็ นผู้
มีความรู้ทนั สมัยและติดตามความก้ าวหน้ าในงานวิชาการอย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.80) และอาจารย์มี
ความสามารถในการส่งเสริมให้ นิสิตเรียนรู้และปฏิบัติงานด้ วยตนเอง และอาจารย์มีวิธีการสอนที่สามารถ
กระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาให้ กับผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย 3.78) ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นที่มี
ต่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รของบั ณ ฑิ ต ที่เป็ นผลผลิ ต ของหลั ก สู ต รฯ ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ ที่ จ ริ งที่สุ ด คื อ
อาจารย์มีการรั บ ฟั งและตอบข้ อซั กถามของผู้ เรี ยนได้ อย่ างเหมาะสม (ค่ าเฉลี่ ย 3.78) อาจารย์เป็ นผู้ มี
ความมั่นใจในการสอน (ค่าเฉลี่ย 3.77) และอาจารย์เป็ นผู้มีเจตคติท่ดี ีต่อนิสิต เป็ นผู้ท่มี ีความสนใจ เอา
ใจใส่การศึกษาของนิสิต (ค่าเฉลี่ย 3.75) ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นที่มีต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ของบัณฑิตที่เป็ นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม ที่จริ งที่สุด คือ อาจารย์เป็ นผู้ท่มี ีจิต
วิ ญ ญาณของความเป็ นครู เป็ นผู้ มีค วามรั ก ในวิ ชาชี พ และยิ น ดี เต็ม ใจในภารกิจทางวิ ช าการ (ค่ าเฉลี่ ย
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3.86) อาจารย์ประพฤติตนด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริตไม่แสวงผลประโยชน์จากนิสิตหรือมหาวิทยาลัย และ
อาจารย์เป็ นผู้มีความตั้งใจ และพยายามช่วยให้ นิสติ บรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.83) และ
อาจารย์ไม่ใช้ เวลาในการสอนไปทากิจกรรมอื่นที่สร้ างผลประโยชน์ต่อตนเอง อาจารย์สามารถสอดแทรก
เรื่ องคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสาระประโยชน์ได้ อย่างเหมาะสมระหว่างการสอนในรายวิชา และอาจารย์
เป็ นผู้มีความเป็ นกลาง และมีความเที่ยงตรง (ค่าเฉลี่ย 3.80) ตามลาดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑิตที่เป็ นผลผลิตของ
หลักสูตรฯ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้ านรูปแบบและวิธีการจัดการ
เรียนการสอน ที่จริงที่สดุ คือ ผู้สอนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย
3.71) ผู้สอนเน้ นให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้จากการฝึ กปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.69) และกิจกรรมการเรียนการ
สอนสอดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ ของรายวิ ช า (ค่ า เฉลี่ ย 3.60) ตามล าดั บ สาหรั บ ความคิ ด เห็น ที่มี ต่ อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑิตที่เป็ นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้ านสื่อการเรียน
การสอน ที่จริ งที่สุด คือ ผู้สอนเสนอช่ องทางหรือแหล่ งค้ นคว้ าข้ อมูลในเรื่ องที่สอนให้ กับผู้เรี ยนเพิ่ มเติม
(ค่ าเฉลี่ ย 3.58) สื่อ ประกอบการเรี ยนการสอนส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ยนได้ อ ย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพ
(ค่าเฉลี่ย 3.49) และผู้สอนมีการใช้ ส่อื การเรียนรู้ท่หี ลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.20) ตามลาดับ สาหรับความ
คิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑิตที่เป็ นผลผลิตของหลักสูตรฯ
ด้ านรูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผล ที่จริงที่สดุ คือ ผู้สอนมีการแจ้ งวิธีการ วัตถุประสงค์ และเกณฑ์
ของการวั ด ผลและประเมิ น ผลผู้ เรี ยน (ค่ า เฉลี่ ย 3.68) เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลผู้ เรี ย นมี ค วามชั ด เจน
(ค่าเฉลี่ย 3.61) และวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรี ยนสอดคล้ องกับลักษณะของแต่ละรายวิชา (ค่าเฉลี่ย
3.56) ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑิต
ที่เป็ นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้ านการนาผลการวัดและประเมินผลมาใช้ ประโยชน์ ที่จริ งที่สุด คือ มีการ
ปรั บปรุงหลักสูตรจากข้ อมูลผลการประเมินผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย 3.52) ผู้เรียนได้ ทราบผลการประเมินเพื่ อ
ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาตนเอง (ค่ าเฉลี่ ย 3.50) และผลจากการวัด และประเมิน ผลผู้ เรี ยนถู กน ามาใช้ ในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน (ค่าเฉลี่ย 3.47) ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นที่มี
ต่อกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผลของบัณฑิตที่เป็ นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้ านความ
เหมาะสมระหว่างเนื้อหาวิชากับอาจารย์ ผ้ ูสอน ที่จริ งที่สุด คือ ผู้ สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้ อหา
รายวิชาที่สอน (ค่าเฉลี่ย 3.71) ผู้ สอนมีทักษะและความสามารถที่จาเป็ นสาหรั บการถ่ายทอดความรู้ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.69) และผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาในรายวิชาที่สอนได้ ครบตามเป้ าหมาย
ของรายวิชา (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลของบัณฑิตที่เป็ นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้ านการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ที่จริง
ที่สุด คือ วิธีการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติมีความชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.77) นิสิตได้ บูรณาการ
ความรู้ จ ากหลายศาสตร์ ม าใช้ ในการสอบประมวลความรู้ / สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (ค่ าเฉลี่ ย 3.72) และ
ผู้รับผิดชอบได้ มีการชี้แจงถึงวิธีการและจุ ดประสงค์ของการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณ สมบัติแก่
นิสิตอย่างชัดเจน (ค่ าเฉลี่ ย 3.66) ตามลาดับ สาหรั บความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินผลของบัณฑิตที่เป็ นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้ านการสอบปริญญานิพนธ์ ที่จริงที่สุด คือ
ขั้นตอนการสอบปริญญานิพนธ์มีมาตรฐานสากลเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.77) การสอบ
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ปริ ญ ญานิ พ นธ์มีผ้ ู ทรงคุ ณ วุฒิ จากภายนอกที่ได้ รับการยอมรั บหรื อมีความเชี่ ยวชาญมาร่ วมในการสอบ
(ค่ าเฉลี่ย 3.75) และมีการประชาสัมพั นธ์ข้ันตอนดาเนิ นการจัดทาปริญญานิพนธ์อย่างทั่วถึง (ค่าเฉลี่ ย
3.69) ตามลาดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อคุ ณลั กษณะของนิสิตที่กาลังศึ กษาในหลักสูตรฯ ของสถาบั นวิ จัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้ านคุณธรรมจริยธรรม ที่จริงที่สดุ คือ ไม่ทาการใด ๆ รวมทั้งการ
วิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้ อยและศีลธรรมอันดีของสังคม เช่น ไม่ลงคะแนนสอบในสื่อสังคม
ออนไลน์ (ค่ า เฉลี่ ย 3.82) ค านึ งถึ งการพิ ทัก ษ์ สิ ท ธิ์แ ละการรั ก ษาความลั บ ของผู้ ท่ีเกี่ ย วข้ อ งในการ
ปฏิบัติงาน/การวิจัย (ค่าเฉลี่ย 3.68) และ เป็ นผู้นาในการนาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ เป็ นแนวทาง
ในการทางาน/การวิ จัย (ค่ าเฉลี่ ย 3.64) ตามลาดับ สาหรั บความคิดเห็นที่มีต่อคุ ณ ลั กษณะของนิ สิตที่
ก าลั งศึ ก ษาในหลั ก สูต รฯ ด้ า นความรู้ ที่จ ริ งที่สุด คื อ สามารถน าเอาองค์ ค วามรู้ แนวคิ ด ข้ อมู ล และ
ประสบการณ์จากการศึ กษาในหลั กสูตรไปประยุกต์ใช้ ในการทางาน (ค่าเฉลี่ย 3.52) มีความเข้ าใจและ
ได้ รับประสบการณ์ในวิธีการพัฒนาความรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.49) และ ในภาพรวมท่านมีความรู้ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ เพิ่ มขึ้ น (ค่ าเฉลี่ ย 3.41) ตามลาดับ ความคิ ดเห็น ที่มีต่อ คุ ณ ลั ก ษณะของนิ สิตที่ก าลั งศึ ก ษาใน
หลัก สูตรฯ ด้ านทักษะทางปั ญ ญา (ความคิดสร้ างสรรค์ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ ปัญ หา) ที่จริ งที่สุด คือ มีความสามารถในการใช้ ดุลยพิ นิจตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
(ค่ าเฉลี่ ย 3.40) มีความสามารถในการเชื่ อมโยงความรู้ เดิมเข้ ากับความรู้ใหม่ ได้ อย่างมีป ระสิทธิภาพ
(ค่ าเฉลี่ ย 3.31) และมี ความคิ ดสร้ างสรรค์ ท่ีจะไปใช้ ในการปฏิบั ติงาน และมี ความสามารถในการน า
ผลงานวิ จั ย มาประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ พั ฒ นางาน (ค่ า เฉลี่ ย 3.27) ตามล าดั บ ส าหรั บ ความคิ ด เห็น ที่ มี ต่ อ
คุ ณ ลั ก ษณะของนิ สิ ต ที่ ก าลั งศึ ก ษาในหลั ก สู ต รฯ ด้ า นทัก ษะความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รั บ ผิ ดชอบ ที่จริ งที่สุด คื อ ไม่ ลังเลที่จ ะช่ วยเหลื อ ผู้ ร่วมงานเมื่ อ ประสบปั ญ หาที่อ าจส่ งผลทางอ้ อ มต่ อ
หน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย 3.62) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่นื อย่างเต็มที่
และเต็มใจร่ วมมือกับผู้ร่ว มงานคนอื่นในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ค่ าฉลี่ ย 3.45) และ
ตระหนักถึงประโยชน์ท่จี ะเกิดขึ้นกับองค์การที่เป็ นผลจากความแตกต่างระหว่างบุคคล (ค่าเฉลี่ย 3.44)
ตามลาดับ สาหรั บ ความคิดเห็น ที่มีต่อคุ ณ ลั ก ษณะของนิ สิตที่ก าลั งศึ กษาในหลั ก สูตรฯ ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จริงที่สดุ คือ สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งวงวิชาการ วิ ชาชีพ และชุ มชนโดยทั่วไปได้ อย่างเหมาะสม (ค่ าเฉลี่ย 3.30) สามารถนาเสนอ
รายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการผ่ านสิ่งตีพิ มพ์ ทางวิชาการและวิ ชาชี พ (ค่ าเฉลี่ ย
3.25) และสามารถใช้ ภาษาพูด ภาษาเขียน และกริยาท่าทาง เพื่อบอกความคิดมุมมอง ความรู้ความเข้ าใจ
และความรู้ สึก ของตนได้ อ ย่ างเหมาะสม (ค่ าเฉลี่ ย 3.17) ตามลาดั บ และสาหรั บ ความคิ ดเห็น ที่มี ต่อ
คุณลักษณะของนิสิตที่กาลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้ านทักษะชีวิตและอาชีพ ที่จริงที่สุด คือ เคารพในความ
แตกต่างระหว่ างบุคคล (ค่าเฉลี่ย 3.52) สามารถทางานร่ วมกับเพื่ อนร่ วมงานที่มีพ้ ื นฐานทางสังคม และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.43) และสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิด
ทัศ นคติ ห รื อ พฤติ ก รรมให้ เหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น และอนาคตได้ (ค่ า เฉลี่ ย 3.29)
ตามลาดับ
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ความคิ ด เห็น ที่มี ต่อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สูตรของนิ สิต ที่ก าลั งศึ ก ษาในหลั ก สูตรฯ สถาบั น วิ จั ย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้ านความสามารถในการสอน ที่จริงที่สุด คือ อาจารย์
เป็ นผู้ มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ ยวชาญในสาขาวิ ช าที่สอนและทาการวิ จัย (ค่ าเฉลี่ ย 3.70)
อาจารย์มีความสามารถในการส่งเสริ มให้ นิสิตเรี ยนรู้แ ละปฏิบัติงานด้ วยตนเอง (ค่ าเฉลี่ ย 3.64) และ
อาจารย์สามารถน าประสบการณ์ ต่าง ๆ มาใช้ ป ระกอบการเรี ยนการสอนได้ อ ย่ างเหมาะสม (ค่ าเฉลี่ ย
3.62) ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นที่มีต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรของนิสิตที่กาลังศึกษาในหลักสูตรฯ
ด้ านบุคลิกภาพ ที่จริงที่สุด คือ อาจารย์เป็ นผู้มีความมั่นใจในการสอน (ค่าเฉลี่ย 3.66) อาจารย์ให้ ความ
สนใจและเอาใจใส่นิสิตทั้งในและนอกเวลาเรี ยน (ค่าเฉลี่ย 3.59) และอาจารย์เป็ นผู้มีเจตคติท่ดี ีต่อนิสิต
เป็ นผู้ท่มี ีความสนใจ เอาใจใส่การศึกษาของนิสติ อาจารย์เป็ นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและอธิบายได้
อย่างชัดเจน และอาจารย์มีการรั บฟั งและตอบข้ อซั กถามของผู้ เรี ยนได้ อย่ างเหมาะสม (ค่ าเฉลี่ ย 3.58)
ตามลาดับ และสาหรั บความคิดเห็นที่มีต่ออาจารย์ประจาหลั กสูตรของนิ สิตที่กาลั งศึ กษาในหลั กสูตรฯ
ด้ านคุ ณ ธรรมและจริยธรรม ที่จริ งที่สุด คื อ อาจารย์เป็ นผู้ มีความตั้งใจ และพยายามช่ วยให้ นิ สิตบรรลุ
จุ ดมุ่ งหมายทางการศึ กษา และอาจารย์เป็ นผู้ มีความรั บผิดชอบ และปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่ างครบถ้ วน ไม่
บกพร่อง (ค่าเฉลี่ย 3.66) อาจารย์ประพฤติตนด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากนิสิต
หรือมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.60) และอาจารย์เป็ นผู้ท่มี ีจิตวิญญาณของความเป็ นครู เป็ นผู้มีความรักใน
วิชาชีพและยินดีเต็มใจในภารกิจทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.58) ตามลาดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจั ดการเรี ยนการสอนและประเมินผลของนิ สิตที่กาลั งศึ กษาใน
หลักสูตรฯ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้ านรูปแบบและวิธีการจัดการ
เรี ยนการสอน ที่จ ริ งที่สุด คื อ ผู้ สอนเน้ น ให้ ผ้ ู เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ จ ากการฝึ กปฏิบั ติ (ค่ าเฉลี่ ย 3.61)
ผู้สอนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน (ค่ าเฉลี่ย 3.51) และกิจกรรมการ
เรียนการสอนสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของรายวิชา และผู้สอนมีการปรับปรุงวิธกี ารเรียนการสอนให้ เหมาะ
กับผู้เรี ยน (ค่าเฉลี่ย 3.41) ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและ
ประเมิ นผลของนิ สิตที่กาลั งศึ ก ษาในหลั กสูตรฯ ด้ านสื่อการเรียนการสอน ที่จ ริ งที่สุด คื อ ผู้ สอนเสนอ
ช่องทางหรื อแหล่ งค้ นคว้ าข้ อมูลในเรื่ องที่สอนให้ กับผู้เรี ยนเพิ่ มเติม (ค่าเฉลี่ย 3.32) ผู้สอนมีการใช้ ส่ ือ
การเรียนรู้ท่หี ลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.26) และสื่อประกอบการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.25) ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและประเมินผลของนิสิตที่กาลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้ านรูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผล ที่
จริ งที่ สุ ด คื อ ผู้ ส อนมี ก ารแจ้ งวิ ธีก าร วั ต ถุ ป ระสงค์ และเกณฑ์ ข องการวั ด ผลและประเมิ น ผลผู้ เรี ย น
(ค่ า เฉลี่ ย 3.58) วิ ธีก ารวั ดและประเมิ น ผลผู้ เรี ยนสอดคล้ อ งกับ ลั ก ษณะของแต่ ล ะรายวิ ช า (ค่ าเฉลี่ ย
3.48) และเกณฑ์การประเมินผลผู้เรียนมีความชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.46) ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นที่
มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของนิสิตที่กาลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้ านการนาผล
การวัดและประเมินผลมาใช้ ประโยชน์ ที่จริงที่สุด คือ ผลจากการวัดและประเมินผลผู้เรียนถูกนามาใช้ ใน
การปรั บปรุงกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของผู้สอน (ค่าเฉลี่ ย 3.41) มีการปรั บปรุงหลักสูตรจาก
ข้ อมู ลผลการประเมินผู้ เรี ยน (ค่ าเฉลี่ ย 3.28) และผู้ เรี ยนได้ ทราบผลการประเมินเพื่ อปรั บปรุงพั ฒ นา
ตนเอง (ค่ าเฉลี่ ย 3.27) ตามลาดับ สาหรั บความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจั ดการเรี ยนการสอนและ
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ประเมินผลของนิสิตที่กาลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้ านความเหมาะสมระหว่างเนื้อหาวิชากับอาจารย์ผ้ ูสอน ที่
จริงที่สุด คือ ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหารายวิชาที่สอน (ค่าเฉลี่ย 3.55) ผู้สอนมีทกั ษะและ
ความสามารถที่จาเป็ นสาหรั บหารถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ และผู้สอนถ่ ายทอดเนื้อหาใน
รายวิชาที่สอนได้ ครบตามเป้ าหมายของรายวิชา (ค่าเฉลี่ย 3.51) ตามลาดับ สาหรับความคิดเห็นที่มีต่อ
กระบวนการจั ด การเรี ยนการสอนและประเมิ น ผลของนิ สิ ต ที่ก าลั งศึ ก ษาในหลั ก สู ต รฯ ด้ านการสอบ
ประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ที่จริงที่สุด คือ วิธีการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติมีความ
ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.43) นิสิตได้ บูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์มาใช้ ในการสอบประมวลความรู้/สอบ
วั ดคุ ณ สมบั ติ (ค่ าเฉลี่ ย 3.40) และผู้ รับ ผิ ดชอบได้ มีก ารชี้ แจงถึ งวิ ธีก ารและจุ ดประสงค์ ของการสอบ
ประมวลความรู้ / สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (ค่ า เฉลี่ ย 3.36) ตามล าดั บ และส าหรั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของนิสติ ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้ านการสอบปริญญา
นิพ นธ์ ที่จริ งที่สุด คือ การสอบปริ ญ ญานิ พ นธ์สามารถสะท้ อนวิธีก ารดาเนิ น งานของนิ สิตในการจั ดทา
ปริญญานิพนธ์ได้ อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.50) การสอบปริญญานิพนธ์มีผ้ ูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ได้ รับ
การยอมรับหรือมีความเชี่ยวชาญมาร่วมในการสอบ (ค่าเฉลี่ย 3.42) และขั้นตอนการสอบปริญญานิพนธ์
มีมาตรฐานสากลเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.39) ตามลาดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระหว่างสิ่งที่เป็ นอยู่กบั สิ่งที่คาดหวัง ของ
นิสติ ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรฯ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้ านลักษณะ
ทางกายภาพ ที่จริงที่สุด ของสิ่งที่เป็ นอยู่ คือ ห้ องเรียนมีจานวนเพี ยงพอเมื่อเปรี ยบเทียบกับจานวนนิสิต
ในแต่ ละรุ่ น (ค่ าเฉลี่ ย 2.98 ค่ อนข้ างจริ ง) สถาบั น มี ห้อ งสาหรั บ นิ สิตเพื่ อ จั ดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ เช่ น
สัมมนาหรื อประชุ มกลุ่มย่อย ทาปริ ญญานิ พนธ์ เป็ นต้ น (ค่ าเฉลี่ ย 2.75 ค่อนข้ างจริ ง) และห้ องเรี ยนมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 2.74 ค่อนข้ างจริง) ตามลาดับ และสิ่งที่คาดหวัง คือ ห้ องเรียนมี
จานวนเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนนิสิตในแต่ละรุ่น (ค่าเฉลี่ย 3.66) ห้ องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และสถาบันมีห้องสาหรับนิสิตเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น สัมมนาหรือประชุมกลุ่มย่อย
ทาปริญญานิพนธ์ เป็ นต้ น (ค่าเฉลี่ย 3.60) และห้ องพั กนิสิตมีขนาดใหญ่ และมีจานวนห้ องเพี ยงพอต่ อ
นิสติ และห้ องสมุดของสถาบันมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้ นคว้ า (ค่าเฉลี่ย 3.50) ตามลาดับ สาหรับความ
คิดเห็นที่มีต่อทรั พยากรและสิ่งสนับสนุ นการเรี ยนรู้ ระหว่างสิ่งที่เป็ นอยู่กับสิ่งที่คาดหวัง ของนิสิตที่กาลัง
ศึกษาในหลักสูตรฯ ด้ านแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทุนอุดหนุ น ที่จริ งที่สุด ของสิ่งที่เป็ นอยู่
คือ สถาบันมีทุนสนับสนุ นให้ กับนิสิตเมื่อนิสิตต้ องการจัดกิจกรรมเพื่ อพั ฒนาศักยภาพตนเอง (ค่าเฉลี่ย
2.91 ค่อนข้ างจริง) นิสิตสามารถสืบค้ นและหาเอกสารประกอบการสอนและตาราของแต่ละรายวิชาได้
สะดวก และสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตไร้ สาย (WIFI) บริ เวณสถาบั นรวดเร็วและเสถียร (ค่ าเฉลี่ ย
2.80 ค่ อ นข้ างจริ ง) และหนั งสือ ต ารา วารสาร และสิ่ งพิ ม พ์ ต่ าง ๆ มี ต รงและสอดคล้ อ งตามที่นิ สิ ต
ต้ อ งการ (ค่ าเฉลี่ ย 2.69 ค่ อ นข้ างจริ ง) ตามลาดั บ และสิ่งที่คาดหวั ง คื อ นิ สิตสามารถสืบ ค้ น และหา
เอกสารประกอบการสอนและตาราของแต่ละรายวิชาได้ สะดวก สัญ ญาณเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตไร้ สาย
(WIFI) บริ เวณสถาบั น รวดเร็วและเสถี ย ร คอมพิ วเตอร์ มี จานวนเพี ยงพอต่ อความต้ องการของนิ สิต
คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ และสถาบันจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนและทาวิจัย
ให้ กบั นิสติ ได้ ตรงกับความต้ องการ (ค่าเฉลี่ย 3.60) หนังสือ ตารา วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีตรงและ
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สอดคล้ องตามที่นิ สิตต้ องการ และสถาบั น มีทุน สนั บสนุ น ให้ กับนิ สิตเมื่อ นิ สิตต้ องการจั ดกิจกรรมเพื่ อ
พั ฒนาศักยภาพตนเอง (ค่ าเฉลี่ย 3.57) และสถาบันมีจานวนทุนเพี ยงพอสาหรั บการทาปริญญานิ พนธ์
ของนิ สิต (ค่ าเฉลี่ ย 3.54) ตามลาดั บ และสาหรั บ ความคิดเห็น ที่มีต่อ ทรั พ ยากรและสิ่งสนั บ สนุ น การ
เรี ยนรู้ ระหว่ างสิ่งที่เป็ นอยู่กับสิ่งที่คาดหวั ง ของนิ สิตที่กาลั งศึ กษาในหลั กสูตรฯ ด้ านการให้ บริการของ
เจ้ าหน้ าที่และการช่วยเหลือจากรุ่นพี่ ที่จริงที่สุด ของสิ่งที่เป็ นอยู่ คือ เมื่อนิสิตต้ องการทาจดหมายหรือยื่น
คาร้ อ งต่ าง ๆ เจ้ าหน้ า ที่ยิน ดี แ ละเต็ม ใจช่ วยเหลื อ จนส าเร็จ (ค่ าเฉลี่ ย 3.50) เมื่ อ นิ สิต มี ปั ญ หาเรื่ อ ง
อุปกรณ์ ในห้ องเรี ยน เช่ น คอมพิ วเตอร์ เครื อ่งขยายเสียง ไมค์ พริ นต์เทอร์ เป็ นต้ น เจ้ าหน้ าที่ยินดีช่วย
แก้ ไข (ค่าเฉลี่ย 3.38) และเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องขยาย
เสียง ไมค์ และพริ นต์เทอร์ เป็ นต้ น เจ้ าหน้ าที่สามารถตอบคาถามและไขข้ อข้ องใจได้ ชัดเจน (ค่ าเฉลี่ ย
3.32) ตามลาดับ และสิ่งที่คาดหวัง คือ เมื่อนิสติ ต้ องการทาจดหมายหรือยื่นคาร้ องต่าง ๆ เจ้ าหน้ าที่ยินดี
และเต็ม ใจช่ ว ยเหลื อ จนส าเร็ จ (ค่ า เฉลี่ ย 3.70) เมื่ อ นิ สิ ต มี ปั ญ หาเรื่ อ งอุ ป กรณ์ ในห้ องเรี ย น เช่ น
คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง ไมค์ พรินต์เทอร์ เป็ นต้ น เจ้ าหน้ าที่ยินดีช่วยแก้ ไข (ค่าเฉลี่ย 3.66) และ
เมื่อนิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสาร เจ้ าหน้ าที่สามารถตอบคาถามและอธิบายได้ ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.60)
ตามลาดับ
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลพื้ นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผลการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพในส่ ว นนี้ วิ เคราะห์ จ ากมุ ม มองของผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ 2 กลุ่ ม ได้ แก่
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหน่ ว ยงานภายนอก และศิ ษ ย์ เก่ าที่ปั จจุ บั น ด ารงต าแหน่ งเป็ นผู้ บ ริ ห ารหรื อประธาน
หลักสูตรของสาขาวิชาในหมวดสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เลือกผู้ให้ ข้อมูลแบบเจาะจงตามคุณสมบัติท่กี าหนดไว้
ซึ่งมีผ้ ูให้ ข้อมูลจานวนทั้งสิ้น 6 ท่าน มีรายชื่อปรากฏดังตาราง 1 เมื่อจาแนกตามองค์ประกอบที่สัมภาษณ์
สามารถแบ่งผู้ให้ ข้อมูลออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบของหลักสูตร มีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าระดับ
ดุ ษฎี บั ณ ฑิตและปั จจุ บั น เป็ นอาจารย์ป ระจ าในมหาวิ ท ยาลั ยของรั ฐ ส่ วนกลุ่ มผู้ ให้ ข้อ มู ลที่แ สดงทัศ นะ
เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 7 ความต้ องการและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม มี
จานวน 2 ท่าน ได้ แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และตัวแทนจากหน่ วยงานภาครั ฐที่เคยใช้ บริ การทาง
วิชาการของสถาบัน
ตาราง 1 ลักษณะข้อมูลพื้ นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง

1

คุณธีระชัย เชมนะสิริ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานหลักสูตรการพัฒนา
มนุษย์และสังคม

2

รศ.ดร.วันชัย ธรรรมสัจการ

3

ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

4

ผศ. ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์

5

คุณชุมพล พรประภา

6

คุณปิ ยสุรางค์ ทิมกาญจนะ

รองประธานหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต (อาชญาวิทยา การ
บริหารงานยุตธิ รรมและสังคม)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

หน่วยงาน

องค์
ประกอบที่
พิจารณา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

1

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7

ศูนย์นักบริหารระดับสูง
สานักงาน ก.พ.

7

1
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับองค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบของหลักสูตร
ในส่วนนี้เป็ นมุมมองของผู้ให้ ข้อมูลต่อองค์ประกอบของหลักสูตร แบ่ งการนาเสนอออกเป็ น 4
ประเด็น ได้ แก่ ประเด็นที่ 1 ปรัชญา พั นธกิจ เป้ าหมายของหลักสูตร ประเด็นที่ 2 ลักษณะของหลักสูตร
ประเด็นที่ 3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และประเด็นที่ 4 โครงสร้ างหลักสูตร แต่ละส่วนมีสาระสาคัญสรุป
ได้ ดังตาราง 2 และมีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 2 สรุปสาระสาคัญขององค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบของหลักสูตร
ประเด็นหลัก
ประเด็นรอง
การตอบสนองความ
ปรัชญา พันธกิจ
เป้าหมายหลักสูตร ต้ องการของสังคม

จุดแข็ง
1. มีอตั ลักษณ์ด้านการวิจัย
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สู่ตลาดวิชาการ
1. มีความชัดเจนที่เน้ นการ
ผลิตบัณฑิตและการทาวิจัย

ปรัชญา และพันธกิจ

อาชีพที่ระบุไว้
ภายหลังสาเร็จ
การศึกษาสอดคล้ อง
กับความต้ องการของ
สังคม
ลักษณะ
ของหลักสูตร

ความเป็ นสหวิทยาการ มีความเป็ นสหวิทยาการ
ของหลักสูตร
เพราะมีการนาความรู้จาก
หลายสาขาวิชามาอธิบาย
พฤติกรรม

ความเหมาะสม
ของหลักสูตร

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
1. ให้ บริการด้ านการศึกษาวิจัยเพื่อสร้ าง
องค์ความรู้ใหม่
1. มีคาที่ค่อนข้ างเป็ นนามธรรม เช่น
นักพัฒนา ระดับผู้นา คุณธรรมจริยธรรม
และอย่างยั่งยืน
2. มีการตั้งเป้ าหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
เผยแพร่บทความของนิสติ
3. ควรเพิ่มการให้ บริการทางวิชาการแก่
สังคมในพันธกิจ
1. อาชีพที่ควรระบุเพิ่ม เช่น ที่ปรึกษาของ
หน่วยงาน ที่ปรึกษาด้ านพฤติกรรมของ
บุคคลและกลุ่ม
2. มีการระบุเพิ่มเติมว่าในระหว่างเรียน
นิสติ สามารถเข้ าร่วมโครงการในฐานะ
ผู้ช่วยนักวิจัย
1. ควรมีรายวิชาที่เปิ ดสอนหลากหลาย
สาขาวิชา โดยในแต่ละสาขาวิชาสามารถ
เชื่อมโยงกับพฤติกรรมศาสตร์ได้ อย่างไร
2. ในความเป็ นพฤติกรรมศาสตร์ควรระบุ
ได้ ว่าสาขาใดเป็ นแกนหลัก หรือทุกสาขามี
ความเท่าเทียมกัน

ด้ านระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค: ถ้ าเปิ ดภาคฤดูร้อน ควร
เหมาะสมทุกด้ าน
พิจารณาจาก 1) ความพร้ อมของผู้เรียน
1) แบบทวิภาค
2) วันและเวลา
3) แผนการรับนิสติ
4) ค่าธรรมเนียม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

และผู้สอน 2) เปิ ดเฉพาะวิชาพื้นฐาน
และ 3) เปิ ดเฉพาะหลักสูตรที่มหี น่วยกิต
เป็ นจานวนมาก
วันและเลา: เปิ ดสอนวันศุกร์ได้ โดย
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ประเด็นรอง

วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ความเหมาะสมของ
โครงสร้ างหลักสูตร
ต่อการตอบสนอง
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

จุดแข็ง

1. สอดคล้ องกับปรัชญา
และพันธกิจ
2. ชัดเจนต่อการกาหนด
แนวทางการดาเนินงานของ
หลักสูตร
หน่วยกิต หมวดวิชา
รายวิชาในแต่ละหมวด
และแผนการศึกษา
เหมาะสม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้สอน และ
ผู้เรียน
แผนการรับนิสิต:
1) หลักสูตรแบบมีวิชาเรียน อาจพิจารณา
รับน้ อยลง ทั้งนี้พิจารณาจากนิสติ คงค้ าง
และช่วงเวลาการเปิ ดรับ (ปี เว้ นปี หรือ
ทุกปี )
2) ส่วนหลักสูตรเน้ นวิจัย และโทควบเอก
ควรมีระบบคัดกรองที่เข้ มข้ น คัดเลือก
เฉพาะผู้ท่มี คี ุณสมบัตโิ ดดเด่น
3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ ท่วั ถึง เพื่อ
หลักสูตรจะได้ มโี อกาสคัดเลือกผู้ท่มี ี
ศักยภาพ
ค่าธรรมเนียม: หากปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมต้ องพิจารณาจากความผัน
ผวนทางเศรษฐกิจ

หมวดวิชา:
1) ควรบังคับให้ เรียนวิชาวิจัย และวิชา
สถิตอิ ย่างน้ อย 2 ตัว ส่วนวิชาการสร้ าง
เครื่องมือควรเรียนอย่างลึกซึ้ง
2) วิชาวิจัยเชิงคุณภาพควรระบุเป็ นวิชา
บังคับและเรียนทั้งหลักสูตรโทและเอก
รายวิชาในหมวดวิชาเลือก:
1) รายวิชาในหมวดวิชาเลือกมี
ค่อนข้ างมาก ควรเปิ ดเฉพาะวิชาที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการทาปริญญานิพนธ์
2) รายวิชาเลือกควรเน้ นการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เช่น การศึกษาดูงาน
กรณีศึกษา และฝึ กงานจริง
แผนการศึกษา:
ควรดูความเชื่อมโยงการจัดสารับรายวิชา
เช่น เมื่อเรียนวิชาวิธวี จิ ัยแล้ ว ให้ เรียนวิชา
ฝึ กวิจัยต่อเนื่องทันที
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ประเด็นรอง
ลักษณะของปริญญา
นิพนธ์ท่คี วรจะเป็ น

จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
1. ควรออกแบบการวิจัยให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของสังคมหรือผู้ใช้
ประโยชน์จากการวิจัย
2. ควรมีตวั กลางทาหน้ าที่สรุปองค์ความรู้
จากงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ส่ผู ้ ใู ช้
3. ควรมีการนาแนวคิดเชิงทฤษฎีใหม่ๆ
เป็ นฐานในการสร้ างงานวิจัย
4. ควรใช้ รปู แบบการวิจัยใหม่ๆ
5. ปริญญานิพนธ์ควรได้ รับทุนสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก หรือ
สามารถส่งเข้ าประกวดรับรางวัลระดับชาติ

ประเด็นที่ 1 ปรัชญา พันธกิจ เป้าหมายของหลักสูตร
1.1 การตอบสนองความต้องการของสังคมและนโยบายการจัดการศึกษาในปั จจุบนั
การตอบสนองความต้ องการในด้ านพั นธกิจและเป้ าหมายของหลักสูตรนั้นมีความชัดเจนที่แสดง
ถึงจุ ดเด่นและอัตลักษณ์ของสถาบันฯ คือ เน้ นการทาวิจัยและการผลิตบัณ ฑิตและที่ผ่านมา สถาบันฯ ก็
สามารถผลิ ต นั ก วิ จั ย และนั ก วิ ชาการได้ ต ามความต้ อ งการของสังคม เมื่ อ สถาบั น ฯ มี ค วามแข็งแกร่ ง
ทางด้ านการวิจัยแล้ วก็จะสามารถผลิตบัณฑิตได้ ตรงตามที่ตลาดต้ องการโดยไม่จาเป็ นต้ องเน้ นการผลิ ต
บัณฑิตเป็ นจานวนมากเพื่อความอยู่รอดตามกระแส แต่ ทว่านอกจากการผลิตบัณฑิตเพื่อป้ อนเข้ าสู่ตลาด
สังคมแล้ ว ในขณะเดียวกัน สถาบันฯ ควรมีการให้ บริการด้ านวิชาการให้ มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็ นการเผยแพร่
หลักสูตรและองค์ความรู้ท่เี กิดจากการสร้ างสรรค์ของอาจารย์และนิสติ ของสถาบันฯอันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมไปพร้ อมๆ กัน
1.2 ปรัชญา พันธกิจ และเป้าหมายของหลักสูตรทีค่ วรปรับปรุง
ในภาพรวมปรั ชญา พั น ธกิจ และเป้ าหมายของหลั ก สูตรมี ค วามชั ดเจนที่เน้ น ในด้ านการผลิ ต
บัณฑิตและการทาวิจัย ซึ่งทั้งหลักสูตรในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตก็ควรจะมีเป้ าหมายที่เหมือนกัน
แต่ควรจะแตกต่างกันที่ความเข้ มข้ นในการทาวิจัยและการนาเสนองานวิจัย เช่น สถาบันฯ ควรตั้งเป้ าหมาย
และหาวิ ธีก ารที่ก ระตุ้ น ให้ นิ สิต ปริ ญ ญาเอกมี บ ทความตี พิ ม พ์ ม ากกว่ าที่ม หาวิ ทยาลั ยก าหนด เป็ นต้ น
นอกจากนี้ สิ่งที่ควรจั ดให้ มีเพิ่ มเติ มในหลั ก สูตรคือ การให้ บริ การทางวิ ชาการแก่ สังคม เพื่ อเพิ่ มความ
แข็งแกร่งด้ านการทาวิจัย สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ ในปรัชญาของหลักสูตร อาจมีบางคาที่ควรปรับให้ ตรงกับ
ความเป็ นจริงหรือทาให้ มองเห็นเป็ นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ สามารถสอดประสานกับพันธกิจ เป้ าหมาย
และความต้ องการของตลาด รวมทั้งการประกอบอาชีพของบัณฑิตได้ โดยมีคาที่ควรพิจารณาปรับปรุงดังนี้
1) “นั ก พั ฒ นา” หมายถึ งอะไร มี ข อบเขตกว้ า งเพี ย งใด บั ณ ฑิต จะเป็ นนั ก พั ฒ นาได้
อย่างไร
2) “ระดับผู้นา” การไปถึงระดับนั้นต้ องใช้ เวลายาวนานเพียงใด ต้ องแสดงศักยภาพและ
ความสามารถอะไรที่จะเป็ นที่ยอมรับในสังคม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560
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3) “คุณธรรมและจริยธรรม” ต้ องสร้ างอย่างไรและใช้ เวลายาวนานเพียงใดจึงจะเกิดการ
ยอมรับขึ้นในตัวบัณฑิตและสถาบันฯ
4) “อย่างยั่งยืน” มีอะไรที่พิสจู น์ได้ ว่าวิธีการที่สถาบันฯ ใช้ ผลิตบัณฑิตนั้นสามารถนาไปสู่
การสร้ างความยั่งยืนให้ ปรากฏได้ จริง
1.3 อาชีพทีร่ ะบุไว้หลังสาเร็จการศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
อาชีพที่ระบุไว้ หลังสาเร็จการศึกษามีความสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมแล้ ว เช่น การเป็ น
อาจารย์ เป็ นนักวิชาการ นักพัฒนา เป็ นต้ น แต่ท้งั นี้อาจพิจารณาเพิ่มอาชีพอื่นๆที่เป็ นทางเลือกที่น่าสนใจ
ให้ แก่ นิ สิตที่ตัดสิน ใจเข้ ามาศึ ก ษาในหลั กสูตรทั้งกลุ่ มที่มีอาชี พ อยู่ แ ล้ วแต่ อ าจต้ อ งการเปลี่ ยนอาชี หรื อ
สาหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้ ประกอบอาชีพ เช่น ที่ปรึกษาด้ านวิจัย หรือที่ปรึกษาด้ านพฤติกรรมบุคคลและกลุ่ม
ในองค์กร/สังคม/ชุมชน โดยในหลักสูตรฯ อาจมีการเขียนระบุไว้ เพิ่มเติมในเล่มหลักสูตรได้ ว่าเมื่อเข้ ามา
ศึกษาจะมีโอกาสเข้ าร่วมโครงการวิจัยในฐานะผู้ช่วยวิจัยหรือได้ รับโอกาสในการฝึ กประสบการณ์ด้านการ
ทาวิจัยหรือด้ านการพัฒนาบุคคล กลุ่ม องค์การ เป็ นต้ น
ประเด็นที่ 2 ลักษณะของหลักสูตร
2.1 ลักษณะความเป็ นสหวิทยาการของหลักสูตร
ความเป็ นสหวิทยาการ หมายถึง การบูรณาการหลายๆ ศาสตร์ เข้ ามาผสมผสานในการทาบางสิ่ง
บางอย่างให้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งธรรมชาติและมนุ ษย์มีความเชื่อมโยงกัน ไม่ได้
แยกส่วนออกจากกัน ดังนั้น แนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบันจะต้ องจัดให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ ความรู้อย่างบูรณาการภายใต้ การแสวงหาความรู้ด้วยวิธกี ารวิจัยที่น่าเชื่อถือ
ผู้ให้ ข้อมูลมีมุมมองเกี่ยวกับความเป็ นสหวิทยาการของหลักสูตรว่า เป็ นหลักสูตรที่มีการนาศาสตร์
หลาย ๆ ด้ านเข้ ามาใช้ เพื่ ออธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์ หรื อเพื่ อทาความเข้ าใจปรากฏการณ์ ท่ี
เกิดขึ้นได้ อย่างรอบด้ าน ตลอดจนการนาไปสู่การควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทางานได้
อันนามาซึ่งการตอบโจทย์ปัญหาอย่างลึกซึ้งและรอบด้ าน โดยหลักสูตรควรมีความเป็ นสหวิทยาการในแง่
ต่าง ๆ ดังนี้
1) มีรายวิชาที่เปิ ดสอนหลากหลายสาขาวิชา ทั้งเศรษฐศาสตร์ รั ฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
หรือวิชาเชิงประยุกต์ โดยจะต้ องมีการนาองค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆมาใช้ ในการอธิบายหรือทาความ
เข้ าใจพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มหรือองค์การได้ อย่างสมเหตุสมผล
2) มีการบู รณาการได้ สองรู ปแบบคือ แบบที่หนึ่ ง การบู รณาการแบบมี ตัวแกนภายใต้
พฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งควรจะมีจิตวิทยาเป็ นตัว แกนคือให้ ความสาคัญกับจิตวิทยาเป็ นสาคัญภายใต้ บริบท
ทางสังคม โดยในหลักสูตรอาจจั ดรายวิชาด้ านจิตวิทยาเป็ นพื้ นฐาน รวมทั้งรายวิชาอื่นที่สาคัญรองลงมา
เช่น สังคมศาสตร์ แล้ วจึงจัดรายวิชาเชิงบูรณาการ เช่น การวิจัยทางสังคมหรือจิตวิทยา และการสัมมนาเชิง
บูรณาการ เป็ นลาดับๆ รองลงมา และแบบที่สอง การบูรณาการแบบไม่มีตัวแกน คือจะต้ องเน้ นความเท่า
เทียมกันทั้งด้ านเนื้อหาสาระและด้ านวิธกี ารจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยจัดรายวิชาที่บูรณา
การศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม เช่ น รายวิชาที่หนึ่ง อาจจัดเป็ นการบูรณาการเชิงเนื้อหา รายวิชาที่สอง
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อาจจัดเป็ นการบูรณาการทั้งด้ านเนื้อหาและการวิจัย รายวิชาที่สาม อาจจัดเป็ นการสัมมนาทางพฤติกรรม
ศาสตร์ เป็ นต้ น
2.2 ความเหมาะสมของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ
2.2.1 ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่เป็ นแบบทวิภาค
หลักสูตรแบบทวิภาคมีความเหมาะสมอยู่แล้ ว แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาควรมีความ
ยืดหยุ่นได้ ไม่จาเป็ นต้ องจากัดเฉพาะแบบทวิภาค สถาบันฯ อาจเปิ ดภาคฤดูร้อนก็ได้ ข้ ึนอยู่กับภารกิจของ
อาจารย์ หรือความสะดวกของทั้งผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งหากจะเปิ ดภาคฤดูร้อน ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1) เปิ ดสอนเฉพาะวิชาพื้นฐานหรือวิชาที่มีปัญหาซึ่งไม่สามารถลงทะเบียนลงทะเบียนได้
ในภาคปกติ
2) เปิ ดสอนเฉพาะหลั กสูตรที่มีหน่ วยกิตมาก เช่ น หลั ก สูตรโทควบเอก เพื่ อ ลดความ
หนักทั้งการเรียนและการสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ควรมีการกระจายค่าตอบแทนผู้สอนและค่าเทอม
อย่างเหมาะสม
2.2.2 วันและเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
สาหรับวันและเวลาในการดาการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรทั้งในเวลาราชการในระดับ
ปริ ญญาเอกที่มีการเรี ยนการสอนในช่ วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามเวลาราชการนั้นมีความเหมาะสมอยู่แล้ ว
และสาหรั บปริญญาโทนอกเวลาราชการที่มีการจัดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์น้ันก็เหมาะสมเช่นกัน ทั้งนี้ไม่ควร
จั ด การเรี ย นการสอนในช่ วงเย็น ถึ งค่ าของวั น ธรรมดาเนื่ อ งจากนิ สิต บางท่า นอาจต้ อ งเดิ น ทางมาจาก
ต่างจังหวั ดอาจเกิดความเหนื่ อยล้ าเมื่อต้ องมาเรี ยนต่ อในช่ วงเย็นประกอบกับที่ต้ังของมหาวิ ทยาลั ยที่มี
การจราจรแออัด อาจส่งผลให้ ผ้ ูเรียนเข้ าเรียนไม่ทนั หากไม่ได้ ทางานอยู่ใกล้ กับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม
หากมีความต้ องการจัดการเรียนการสอนในช่วงค่าของวันธรรมดาก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของ
การจั ดสรรอาจารย์ผ้ ู สอนและเจ้ าหน้ าที่ท่ีสามารถอยู่ ปฏิบั ติงานได้ และในการรั บ สมัครทางหลั ก สูตรฯ
จะต้ องระบุ ให้ ชัดเจนเกี่ยวกับวันและเวลาที่จัดการเรี ยนการสอน เพื่ อให้ ผ้ ู สนใจเข้ ามาเรี ยนได้ รับทราบ
ข้ อตกลงก่อนตัดสินใจ และเมื่อผู้เรียนผ่านการสอบข้ อเขียนแล้ วก็ควรจะตรวจสอบอีกครั้งในขั้นตอนการ
สอบสัมภาษณ์ แล้ วจึงพิ จารณาคัดเลือกผู้เรียนว่าจะมีความเป็ นไปได้ ในการเรียนช่วงค่าของวันธรรมดา
หรือไม่
2.2.3 แผนการรับนิสติ ของแต่ละหลักสูตร
สาหรั บ จ านวนนิ สิต ที่เปิ ดรั บ ในแต่ ละหลั ก สู ต รมี ค วามเหมาะสมดี แ ล้ ว ไม่ ม ากหรื อ น้ อ ย
จนเกิน ไปแต่ ท้ังนี้ อาจต้ อ งพิ จารณาว่ า ณ ปั จจุ บั น ทางหลั กสูตรฯมี จานวนนิ สิตที่ยังคงค้ างอยู่ มากน้ อ ย
เพี ย งใด เช่ น ในหลั ก สูต รปริ ญ ญาเอกการรั บ ให้ น้ อยลงน่ า จะเหมาะสมมากกว่ า โดยเฉพาะหลั กสูต ร
ปริ ญ ญาเอกแบบ 2.1 (มี วิชาเรี ยน) สถาบั น ฯ อาจจะรั บ ปี ละ 15 คน เพราะการมีนิ สิตน้ อยลง ท าให้
สามารถดูแลได้ ท่วั ถึง แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขของการไม่ขาดทุน อย่างไรก็ตาม จานวนนิสิตที่เหมาะสมนั้น
ขึ้นอยู่กบั จานวนอาจารย์ท่สี ามารถควบคุมนิสติ ได้ ในแต่ละปี การศึกษา ซึ่งสถาบันฯ ควรระบุจานวนนิสติ ขั้น
ต่าที่จะเปิ ดรับด้ วย ส่วนในหลักสูตรระดับปริญญาโท สามารถเปิ ดรับทุกปี การศึกษาแต่ต้องพิจารณาความ
คุ้มทุนด้ วย
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ส่วนจานวนปี ที่เปิ ดรับ ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความสามารถของสถาบันฯ ในการระบาย
นิสิตในแต่ละปี ถ้ าไม่สามารถระบายนิสิตได้ ตามระยะเวลาที่กาหนด สถาบันฯ ก็ควรเปิ ดรับนิสิตในแต่ละ
หลักสูตรแบบปี เว้ นปี เช่น หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1.1 (เน้ นวิจัย) หลักสูตรหลักสูตรปริญญาเอกแบบ
2.2 (โทควบเอก) สถาบันควรคัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตั้งแต่ต้น จึงจะสามารถได้ คนที่จบ
ได้ ตามเงื่อนไขที่กาหนด ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กับว่าในแต่ ละปี ที่เปิ ดรั บมีผ้ ูมาสมัครให้ ทางหลักสูตรฯคัดเลือกมาก
น้ อยเพี ยงใด ซึ่งถ้ ามีคนมาสมัครมากก็สามารถคัดกรองได้ มากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงควรมีการประชาสัมพั น ธ์
หลักสูตรที่กว้ างขวางยิ่งขึ้น เช่น ทาจดหมายเชิญมาเรียน การจัดสัมมนา open house เป็ นต้ น
2.2.4 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมทั้งแบบเหมาจ่ ายและจานวนตัวเลขที่จะต้ องจ่ ายซึ่งไม่แพง
จนเกินไป ในขณะที่ผ้ ูเรี ยนก็สามารถเบิกได้ ตามที่จ่ายจริ ง อย่ างไรก็ อาจจะต้ องพิ จารณาทางเลือกอื่นๆ
ให้ กับผู้เรี ยนในการจ่ายค่าธรรมเนียม เพื่ อให้ โอกาสคนหลาย ๆ กลุ่มเข้ ามาเรียน ถ้ าหากเก็บแบบเหมา
จ่ายอย่างเดียวซึ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายที่สูง ก็อาจทาให้ ไม่มีคนมาเรี ยน นอกจากนี้ สถาบันฯ ควรมีการพิ จารณา
สาหรับการเก็บค่าเล่าเรียนในแต่ละปี ให้ สอดคล้ องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ซึ่งจาเป็ นต้ อง
อาศัยนักวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ภาวะเงินเฟ้ อ เงินฝื ด และเป็ นที่ยอมรับได้ ของผู้เรียน
ประเด็นที่ 3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ความสอดคล้อ งระหว่ างวัต ถุ ป ระสงค์ข องหลัก สู ต รกับ ปรัช ญา พัน ธกิ จ เป้ าหมายของ
หลักสูตร และความต้องการของสังคม
สาหรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นมีความสอดคล้ องกับปรัชญาของหลักสูตร
3.2 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนต่อการกาหนดแนวทางการดาเนินงานของหลักสูตร
วัตถุประสงค์มีความชัดเจนต่อการกาหนดแนวทางการดาเนินงานของหลักสูตร
ประเด็นที่ 4 โครงสร้างหลักสูตร
4.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรต่ อการตอบสนองต่ อวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรใน
ด้านต่างๆ
4.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตโดยรวมมีความเหมาะสมดีแล้ วในแต่ละหลักสูตร
4.1.2 หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก และหมวดปริญญานิพนธ์
เนื่องจากพันธกิจของหลักสูตรคือเน้ นการทาวิจัย ในหมวดวิช าบังคับและหมวดวิชาเลือก
ควรมีการสนับสนุ นให้ เรียนการวิจัย 2 วิชา สถิติ 2 วิชา และการสร้ างเครื่องมือวิจัย 1 วิชา อย่างลึกซึ้ง
โดยเฉพาะวิชาการวิจัยเชิงคุณ ภาพควรบรรจุ เป็ นวิชาบั งคับ อย่างยิ่ง เพราะเป็ นประโยชน์ในการทาวิจัย
รวมถึงการฝึ กหรือสัมมนาทางด้ านการวิจัยอีก 1 วิชา จึงจะมีความเข้ มข้ นทั้งเนื้อหา การวิจัยสถิติ และ
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ จริง
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4.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชา
ในหมวดวิชาเลือกมีบัญชีรายวิชาให้ เลือกเยอะเกินไป ซึ่งถ้ าไม่มีผ้ ูเลือกรายวิชานั้น 2 ปี
ติดต่อกัน อาจจะมีผลต่อการดึงรายวิชานั้นออก ดังนั้น สถาบันฯ ควรพิ จารณาคัดเลือกในแต่ละรายวิชา
โดยให้ เนื้ อหาของงานที่ได้ มอบหมายสามารถเชื่ อมโยงกับปริ ญ ญานิ พนธ์ของนิสิต เพื่ อเป็ นการช่ วยการ
พัฒนาเค้ าโครงการวิจัย และทาปริญญานิพนธ์ได้ เร็วขึ้น
นอกจากนี้ ในโครงสร้ างหลั ก สูตร ควรมี รายวิ ช าที่เน้ น การสอนภาคปฏิบั ติให้ นิ สิต ได้
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) มากกว่าการสอนภาคทฤษฎีหรื อการเรียนรู้เชิงทฤษฎี
(Theoretical Learning) โดยเน้ นการศึกษาดูงาน การศึกษาวิจัยจากกรณีศึกษาในชีวิตจริง และการฝึ กงาน
ในกิจการต่างๆ จึงจะมีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับเป้ าหมายของหลักสูตรที่ต้องการสร้ างความโดดเด่น
ในการพัฒนาบุคคลและสังคมอย่างยั่งยืนได้
4.1.4 แผนการศึกษาของหลักสูตร
สาหรั บแผนการศึ กษาของหลักสูตรที่มีวิชาเรี ยนนั้ นควรพิ จารณาถึงความเชื่อมโยงในเชิ ง
เนื้อหาและการต่อยอดความรู้ เช่น เมื่อเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยแล้ ว ควรเรียนวิชาปฏิบัติก ารวิจัยต่อเนื่อง
ไปเลย เพื่อเร่งให้ นิสติ พัฒนาเค้ าโครงฯ ได้ เร็วยิ่งขึ้น
4.2 ลักษณะของปริญญานิพนธ์ทีค่ วรจะเป็ น (ความเป็ นนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่)
1. ควรออกแบบการวิจัยให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมหรือผู้ใช้ ประโยชน์จาก
การวิจัยและมุ่งเน้ นการสร้ างงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริงและมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้ าง
มากยิ่งขึ้น
2. ควรมีหน่ วยกลางทาหน้ าที่สรุปองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่ อเผยแพร่ ส่ผู ้ ูใช้ ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจเป็ นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งของสถาบันฯที่ทาหน้ าที่สังเคราะห์ความรู้และเผยแพร่ สู่กลุ่ ม
ผู้ใช้ ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
3. ควรมีการนาแนวคิดเชิงทฤษฎีใหม่ๆ เป็ นฐานในการสร้ างสรรค์งานวิจัย
4. ควรใช้ รูปแบบการวิจัยที่หลากหลายหรือเป็ นรูปแบบการวิจัยที่มีความใหม่มากยิ่งขึ้น
5. สนั บ สนุ น ให้ ป ริ ญ ญานิ พ นธ์ข องนิ สิต ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากแหล่ งทุ น ภายในและ
ภายนอก หรือสามารถส่งเข้ าประกวดและได้ รับรางวัลระดับชาติ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็ นเกีย่ วกับองค์ประกอบที่ 7 ความต้องการและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรตาม
การเปลีย่ นแปลงของสังคม
ในส่วนนี้เป็ นมุมมองเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 7 ความต้ องการและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรตาม
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งมีคาถาม 3 ประเด็น ได้ แก่ ประเภทของบริ การที่เคยได้ รับจากสถาบันวิจัย
พฤติ ก รรมศาสตร์ การเปลี่ ยนแปลงของหน่ ว ยงานของผู้ ใช้ บ ริ ก าร และความต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารจาก
สถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ในอนาคต สาระส าคั ญ ของแต่ ล ะประเด็น สรุ ป ได้ ดั งตาราง 3 และมี
รายละเอียดดังนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

111

ตาราง 3 สรุปสาระสาคัญขององค์ประกอบ 7 ความต้ องการและทิศทางการพัฒนาหลักสูตร
ประเด็น
ความต้องการ
ประเภทของบริการที่ได้ รับจากสถาบัน
1. ด้ านการเป็ นทีปรึกษาการวิจัย
2. ด้ านการเป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
3. ด้ านการให้ บริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เช่น ตรวจ
เครื่องมือ ประเมินคุณสมบัติของผู้สมัคร
การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานที่ใช้ บริการ เปลี่ยนบทบาทจากผู้ส่งั การเป็ นผู้ให้ คาปรึกษา
ความต้ องการใช้ บริการจากสถาบันใน
1. ด้ านคลังข้ อมูลการวิจัย
อนาคต
2. ด้ านความรู้จากประเด็นปัญหาการวิจัยที่ควรศึกษา
ประเด็นที่ 1 ประเภทของบริการทีเ่ คยได้รบั จากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ด้ วยพั น ธกิจหลัก ของสถาบั น วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มุ่ งเน้ น การผลิ ตผลงานวิจั ย และรวบรวม
วิ เคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ จากงานวิ จั ยทางพฤติ ก รรมศาสตร์ แ ละงานวิ จั ยในสาขาวิ ช าอื่น ที่เกี่ยวข้ อ ง
พร้ อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ส่วู งวิ ชาการระดับชาติ และสากล มานานกว่า 60 ปี ชื่อเสียง
ของสถาบันฯ ทาให้ เป็ นที่ร้ ูจักของแวดวงนักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จนได้ รับการยกย่อง
ว่ าเป็ นสถาบั น วิ ช าการที่เข้ ม แข็งและเข้ มข้ น ด้ านการวิ จั ยทางพฤติ ก รรมศาสตร์ ดั งนั้ น จึ งมี ห น่ วยงาน
ภายนอกมาใช้ บริการทางวิชาการจากสถาบันฯ ใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้านการเป็ นทีป่ รึกษาการวิจยั ด้านการ
เป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และด้านการให้บริการในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญ
ประเด็นที่ 2 การเปลีย่ นแปลงของหน่วยงานผูใ้ ช้บริการ
หน่ ว ยงานที่ ใช้ บ ริ ก ารวิ ช าการจากสถาบั น ฯ มี ท้ั ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ แ ก่ ส านั ก งาน ก.พ.
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และการประปานครหลวง เป็ นต้ น
และหน่ วยงานภาคเอกชน ได้ แก่ กสทช. มู ลนิธิสาธารณสุขแห่ งชาติ และบริ ษัทเมคโนเลีย เป็ นต้ น ซึ่ ง
ประเด็นปั ญหาการศึกษาที่มาจากหน่วยงานดังกล่าวล้ วนเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมของมนุษย์ โดยมีโจทย์การ
วิจัยเพื่อค้ นหาสาเหตุ ทาความเข้ าใจ และปรับพฤติกรรมของมนุษย์
สาหรั บ ประเด็นนี้ มาจากข้ อ ค้ น พบของ 1 หน่ วยงานภาครั ฐ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ตัวแทนผู้ ให้
ข้ อมูลของศูนย์นักบริ หารระดับสูง สานักงาน ก.พ. ที่ทาหน้ าที่บริ หารจัดการคนเก่งในระบบราชการ ให้
ภาพการเปลี่ ยนแปลงของหน่ วยงานว่ า ต้องการเปลีย่ นบทบาทองค์กรจากเดิมทีท่ าหน้าที ่ส่งั การเป็ นที ่
ปรึ ก ษา เนื่ อ งจากมองว่ าที่ผ่านมา สานั ก กรม กอง ที่อ ยู่ ในระบบราชการต้ อ งรอคาสั่งการปฏิบั ติ จาก
สานักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานกลาง จึงไม่ได้ มีโอกาสขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการทางานอย่างเป็ น
อิสระ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

112

ประเด็นที่ 3 ความต้องการใช้บริการจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ในอนาคต
จากการสั ม ภาษณ์ ผ้ ู ใ ห้ ข้ อ มู ล ในประเด็น การสนั บ สนุ น ของสถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ท่ี
หน่วยงานภายนอกต้ องการใช้ บริการ พบความต้ องการใน 2 ประเด็น คือ การใช้ บริการคลังข้ อมูลการวิจัย
และด้ านความรู้จากประเด็นปัญหาการวิจัยที่ควรศึกษา มีสาระสาคัญในแต่ละประเด็นดังนี้
1. การใช้บริการคลังข้อมูลการวิจยั
หน่ วยงานภาครั ฐต้ อ งการให้ สถาบั น วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เป็ นคลังข้ อมูลการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ท่มี ีคุณภาพ โดยอาจจัดผลิตและเผยแพร่ในรูปรายงานผลการวิจัยประจาปี ทั้งนี้เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ วางแผนนโยบายขององค์กรต่อไป
2. ด้านความรูจ้ ากประเด็นปัญหาการวิจยั ทีค่ วรศึกษา
ควรเป็ นโจทย์ วิ จั ย ที่ มี ลั ก ษณะดั ง นี้ ขยายผลจากข้ อ ค้ นพบในระดั บ มหภาค สร้ าง
ผลกระทบต่อสังคม ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ และนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ทั้งนี้มีตัวอย่างหัวข้ อการ
วิจัยที่น่าสนใจ เช่น
2.1 การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมในนั ก ศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยใช้ การวิ จั ยเชิ ง
คุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี
2.2 การวิจัยเรื่องการรู้ภาษาของเด็กไทย
2.3 การศึกษาการใช้ เวลาของคนที่อาจใช้ เวลาร้ อยละ 80 ทาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ และอีกร้ อย
ละ 20 ทาในสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและงาน
2.4 การศึกษาเปรียบเทียบด้ านศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน
2.5 ความเข้ าใจและลดผลกระทบที่เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การเติ บ โตร่ วมกัน ทางเศรษฐกิ จ
การศึกษา และวัฒนธรรมการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มผู้สงู อายุ
2.6 การศึกษาพฤติกรรมการเก่งภาษา
2.7 การศึกษาพฤติกรรมนักวิจัยมืออาชีพ
2.8 การศึกษาพฤติกรรมการลด การสูญเสียในกระบวนการทางานของฝ่ ายสนับสนุน
2.9 การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเรี ย นและการสอน “ความเป็ นมนุ ษ ย์ (liberal arts) ใน
มหาวิทยาลัยไทย และประสบการณ์การบอกเล่าของนิสติ มศว ที่ไปเรียนจาก Juniata College USA
2.10 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สาหรับเด็กชายขอบที่พ่อแม่ไม่มีเวลา หาเช้ ากิน
ค่า
2.11 การศึกษาการติดตามมาตรฐานการดารงชีพของเด็กที่จบปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ
หลังจากจบแล้ ว 5 ปี
2.12 การศึ ก ษาความมั่ น ใจ การคิ ด และพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาที่เป็ นคนแรกของ
ครอบครัวที่ได้ เข้ าเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อการส่งเสริมและให้ การช่วยเหลือ
2.13 การศึกษาการสร้ างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องแก่นิสติ มศว และที่อ่นื ๆ
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ประวัติและผลงานอาจารย์
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
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เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางอังศินันท์ อินทรกาแหง
Mrs. Ungsinun Intarakamhang
รองศาสตราจารย์
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คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
พย.บ.
การพยาบาลและผดุงครรภ์
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 722
วป 591
วป 581
วป 791
วป 884
วป 734
วป 803
วป 781
จป 632

ชื่อรายวิชา
ผู้นา สมาชิกและการพัฒนาองค์การ สอนระดับปริญญาโทและเอก
การคิดถูกวิธี ระดับปริญญาโทและเอก
การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ ระดับปริญญาโท
การบริหารจัดการโครงการ ระดับปริญญาเอกและโท
สัมมนาสังคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม ระดับปริญญาเอก
ปรีชาเชิงอารมณ์กบั คุณภาพชีวิตและการทางาน ระดับปริญญาเอก
ปฏิบัติการวิจัย ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน ระดับปริญญาเอก
จิตวิทยาสุขภาพในการปฏิบัติงาน ระดับปริญญาโท

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั
อิทธิพลของจิตวิทยาเชิงบวก และ
บรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่
มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสุข
ภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความ
รอบรู้ด้านสุขภาพของครอบครัวใน
ชุมชนกึ่งเมือง : การวิจัยผสานวิธี
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
เพื่อคุณภาพข้ อเสนอโครงการวิจัย
โดยการขับเคลื่อนด้ วยเครือข่ายการ
วิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย
โครงการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health Literacy-HL) และ
พฤติกรรมสุขภาพ (Health
Behavior-HB) ตามหลัก 3 อ. 2
ส. ของกลุ่มทางานอายุ 15 – 59
ปี และตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
ของกลุ่มวัยเรียน อายุ 7 – 14 ปี

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2559

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

สานักงาน
คณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

2559

หัวหน้ าโครงการ

กระทรวงสาธารณสุข

2559

หัวหน้ าโครงการ

แหล่งทุน
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ชื่อโครงการวิจยั
โครงการจัดทาคู่มือการรักษาวินัย
ข้ าราชการพลเรือน
โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2
ส ของกลุ่มวัยทางานอายุ 15- 59
ปี สาหรับหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
และประเมินความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนใน
สถานศึกษาอายุ 7-14 ปี
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ผลงานและสมรรถนะ: การศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานให้ เหมาะสมกับบริบท
ของราช การพลเรือนสามัญของ
ไทย
โครงการประเมินผลกระบวนการ
ทดลองปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
โครงการพัฒนาเชิงรุกด้ วยการ
เรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของข้ าราชการสานักงาน
ป.ป.ส.
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบข้ าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู
และพัฒนาเครื่องมือการติดตาม
และประเมินผลการใช้ ประโยชน์
กลุ่มกาลังคนคุณภาพในระบบ
ราชการ
การเตรียมพร้ อมสู่การทางานอาสา
และการพัฒนารูปแบบ

สานักงาน ก.พ.

2559

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

กระทรวงสาธารณสุข

2559

หัวหน้ าโครงการ

สานักงาน ก.พ.

2558

หัวหน้ าโครงการ

สานักงาน ก.พ.

2558

หัวหน้ าโครงการ

สานักงาน ก.พ.

2558

หัวหน้ าโครงการ

สานักงาน ป.ป.ส.

2558

หัวหน้ าโครงการ

สานักงาน ก.พ.

2558

หัวหน้ าโครงการ

สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

2557

หัวหน้ าโครงการ
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ทีไ่ ด้รบั ทุน
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ชื่อโครงการวิจยั
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ
จัดการสุขภาวะตนเองที่เกี่ยวข้ องกับ
การทางานอาสา
โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับ
บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
โครงการการสังเคราะห์และสร้ าง
เครื่องมือวัดความรอบรู้ด้าน
สุขภาพสาหรับเด็กและเยาวชนที่มี
ภาวะนา้ หนักเกิน (อ้ วน) และ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โครงการเก็บรวบรวมข้ อมูลและ
ประมวลผลข้ อมูลพฤติกรรม
สุขภาพตามสุขบัญญัติ
โครงการเก็บรวบรวมข้ อมูลและ
ประมวลผลความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ(ความฉลาดทางสุขภาพ)
ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ทั่วประเทศ
รวบรวมและประมวลผลงานวิจัย
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
การเสริมสร้ างพฤติกรรมสุขภาพ
ด้ วยกระบวนการจัดการความรู้
ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
การสังเคราะห์และสร้ างเครื่องมือ
วัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(ความฉลาดทางสุขภาพ)สาหรับ
การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ.
2 ส.
การวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์

ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

สานักงาน ก.พ.

2557

หัวหน้ าโครงการ

กระทรวงสาธารณสุข

2557

หัวหน้ าโครงการ

กระทรวงสาธารณสุข

2557

หัวหน้ าโครงการ

กระทรวงสาธารณสุข

2557

หัวหน้ าโครงการ

กระทรวงสาธารณสุข

2557

หัวหน้ าโครงการ

กระทรวงสาธารณสุข

2556

หัวหน้ าโครงการ

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหน้ าโครงการ

แหล่งทุน
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ชื่อโครงการวิจยั
และสังคม ศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้ วย
การวิเคราะห์อภิมานและการ
วิเคราะห์เนื้อหา
การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุ
ระดับด้ านจิตสังคมและพฤติกรรม
ของผู้ให้ บริการและผู้รับบริการที่มี
ผลต่อความสาเร็จ ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่ม
โรคอ้ วน
โครงการปรับปรุงประสิทธิ ภาพ
การบริหารกาลังคนคุณภาพเพื่อ
ความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการ
ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เน้ น
ผู้รับบริการเป็ นศูนย์กลางที่มีต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของนิสติ
ที่มีภาวะอ้ วน
การบริหารจัดการและประเมิน
โครงการเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตา
บอลิกของหน่วยงานใน
กรุงเทพมหานคร

ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

2556

หัวหน้ าโครงการ

สานักงาน ก.พ.

2556

หัวหน้ าโครงการ

สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

2556

หัวหน้ าโครงการ

สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

2555

หัวหน้ าโครงการ

แหล่งทุน
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2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. คานู ปรียา โมฮาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางคานู ปรียา โมฮาน
Mrs. Kanu Priya Mohan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
080-607-0336
kanum@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
B.A
Psychology Honours
Government College for Girls,
2532
Chandigarh, India.
M.B.A.
Business Administration
Punjab University, Chandigarh, India.
2534
วท.ด.
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2551

ความเชี่ยวชาญ
การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Mohan, K. P. (2015). Behavioral Science Perspectives on the Significance of Coaching and
Mentoring in the Educational Reform Process. 60th Anniversary of the Behavioral Science
Research Institute. Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University:
Bangkok (Thailand).
Yoelao, D., Mohan, K. P. & Abd Hamid, H. S. (2014). A Review of Patient safety in Thailand
and Malaysia. International Journal of Behavioral Science, 9(2), 53-70. Behavioral
Science Research Institute, Srinakharinwirot University: Bangkok (Thailand).
Mohan, K. P. (2012). Psychology in Thailand: An Etic perspective. Published in the Newsletter
of Asian Association of Social Psychology, 10, July 2012, p.12. Available at
http://www.victoria.ac.nz/cacr/aasp/documents/AASP-Newsletter-July-2012.pdf
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Mohan, K. P., Peungposop, N. & Junprasert, T. (2016). State of the Art Behavioral Science
Research: A Review of the Publications in the International Journal of Behavioral Science.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

125

International Journal of Behavioral Science, 11(1), 1-18. Behavioral Science Research
Institute, Srinakharinwirot University: Bangkok (Thailand).
Mohan, K. P. (2016, September 23). Coaching the Teachers to Support the Thai Educational
Reform Process- A Behavioral Science Research Investigation. Presented at the 13th
International Postgraduate Research Colloquium (IPRC 2016), International Islamic
University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.
Mohan, K. P. (2016, September 2). The Growth and Impact of Behavioral Sciences in Thailand:
A Case Study for Human Resources Development. Presented at International Conference
for Case Studies on Development Administration 2016 (NIDA-ICCS 2016), National
Institute of Development Administration (NIDA), Serithai Road, Bangkok, Thailand
Mohan, K. P. (2015, August 19-22). Psychological Resources, Coping, and Job Well-being of
International School Teachers in Thailand: A Mixed Method Investigation. Presentation of
paper in the 11th Biennial Conference of Asian Association of Social Psychology 2015,
Philippines.
Mohan, K. P. (2015, August 27). A look at the past, current, and future Integration of
academic knowledge and research at the Behavioral Science Research Institute. Keynote
address presented at the 12th International Postgraduate Research Colloquium (IPRC
2015). Behavioural Science Research Institute, Srinakharinwirot University, Bangkok,
Thailand.
Mohan, K. P. and Suppareakchaisakul, N. (2014). The Psychosocial Correlates of Quality of
Work Life of the University Teachers in Thailand and Malaysia. International Journal of
Behavioral Science, 9(2), 1-16. Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot
University: Bangkok (Thailand).
Mohan, K. P. (2015). Job satisfaction, Life Satisfaction and Quality of Work Life: An
exploration of perceptions among the University Teaching Faculties of Thailand and
Malaysia. Proceedings of the 10th Biennial Conference of Asian Association of Social
Psychology 2013, Indonesia.
Mohan, K. P. (2013, August 21-24). Job satisfaction, Life Satisfaction and Quality of Work
Life: An exploration of perceptions among the University Teaching Faculties of Thailand
and Malaysia. Presentation of paper in the 10th Biennial Conference of Asian Association
of Social Psychology 2013, Indonesia.
Yoelao, D. & Mohan, K. P. (2013, August 26-27). A Cross Cultural Comparison of the
Psychosocial Correlates of Quality of Work Life of the University Teaching Faculty in
Thailand and Malaysia. Paper presented at the 10th International Postgraduate Research
Colloquium (IPRC 2013), “Psycho-Behavioral Science for Harmonizing Cultures of
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ASEAN” at Behavioural Science Research Institute, Srinakharinwirot University, Bangkok,
Thailand.
Mohan, K. P. (2012, October 4-5). An Etic Perspective about Development of Psychology in
Thailand. Paper presented at the 9th International Postgraduate Research Colloquium at
Department of Psychology, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur,
Malaysia.
3. ตารา/หนังสือ
Mohan, K. P. (2016). The Development of Behavioral Sciences, and its Research &
Contributions: Glimpses from the BSRI, Thailand. In Thai book, พฤติกรรมศาสตร์:
มุมมองในศาสตร์ท่แี ตกต่าง [Behavioral science in different perspectives]. Bangkok
(Thailand): Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University.
Yoelao, D. & Mohan, K. P. (2015). Social Construction of Spirituality among Teachers and
Healthcare Workers in Thailand. In Brij Mohan (Ed), Construction of Social Psychology,
Advances in Psychology and Psychological Trends Series (pp. 80-90). Portugal: inScience
Press.
Mohan, K. P. & Peungposop, N. (2014). Building Resilience: A Behavioral Science Perspective
for Effective Management during Global Disasters and Public Health Crises. In G.J. Kost
& C.M. Curtis (Eds), Global Point-of-Care Strategies for Disasters, Complex
Emergencies, and Public Health Crises: Enhancing Standards of Care at the Site of Need.
AACC Press, Washington, DC. ISBN:9781594251733
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 731
วป 781
วป 991

ชื่อรายวิชา
การวิจัยและกลวิธใี นการพัฒนาบุคคล และกลุ่มเพื่อประสิทธิผลของงาน
การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
Advance Academic English Skills for Behavioral Science Research
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

Coaching and Mentoring for Educators:
Investigating the Cognitive – AffectiveBehavioral Learning Outcome of Training
Cross Cultural Research- Health and Safety
culture in Hospital. (With the Department of
Psychology International Islamic University of
Malaysia.)
Cross Cultural Research –Developing an
understanding about the quality of work life of
university teacher : with universities in the South
of Thailand – Prince of Songkla University
(PSU), and Yala Rajabhat University.
การสังเคราะห์งานวิจัยในวารสาร International State
of the Art Behavioral Science Research: A
Review of the Publications in the International
Journal of Behavioral Science
Behavioral Science Research: An Evaluation of
the Historical roots, Evolution and Future
Development in Thailand
A Cross Cultural Research: Psychosocial
correlates of Employee well-being and Quality of
work life of the University teaching faculty.
(With the Department of Psychology International
Islamic University of Malaysia.)

แหล่งทุน

2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

2557

หัวหน้ าโครงการ

2557

หัวหน้ าโครงการ

เงินสนับสนุนรายได้
มหาวิทยาลัย

2557

ผู้ร่วมโครงการ

เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการวิจัย

2557

หัวหน้ าโครงการ

2555

หัวหน้ าโครงการ

ทุนสนับสนุนเงิน
รายได้ สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน
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3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึง่ โพธิ์สภ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางสาวนริสรา พึ่งโพธิ์สภ
Miss Narisara Peungposop
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
0-2649-5000 ต่อ 17624
nita_cu@yahoo.com, narisarap@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ร.บ.
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543
ศศ.ม.
ประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
ศศ.ด.
ประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552
ความเชี่ยวชาญ
ประชากรกับการพัฒนา การอบรมเลี้ยงดู การสังเคราะห์งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2557). ปัจจัยด้ านจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพ
ชีวิต ของผู้สูงอายุ: การสังเคราะห์งานวิจัยด้ วยการวิเคราะห์อภิมาน.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(1), 35-52.
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ. (2556). สิ่งที่ควรทาและสิ่งที่ไม่ควรทาในการพัฒนาเค้ าโครงวิจัยสาหรับ
นักวิจัย พฤติกรรมศาสตร์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 19(1), 1-22.
Kanu Priya Mahoan, Narisara Peungposop and Thasuk Junprasert. (2016). State of the Art
Behavioral Science Research: A Review of the Publications in the International Journal of
Behavioral Science. International Journal of Behavioral Science, 11(1), 1-18.
Wichuda Ungsinun Intarakamhang and Narisara Peungposop. 2014. Effective Improvement of
Talent Management for Continuing of Managing Government.
Asian Social Science, 10(1), 124-137.
Narisara Peungposop and Thasuk Junprasert. (2014). The Research Review on Type of Child
Rearing Practices and Childhood Obesity. International Journal of Behavioral
Science, 9(1), 59-72.
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Kijthorntham and Narisara Peungposop. (2012). The Evaluation of Basic Education Provision
Policy for HIV/AIDS-Affected Children in Thailand. International Journal of Behavioral
Science, 7(1), 73-82.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
Mohan, K. P. & Peungposop, N. (2014). Building Resilience: A Behavioral Science Perspective for
Effective Management during Global Disasters and Public Health Crises.
In G.J. Kost & C.M. Curtis (Eds), Global Point-of-Care Strategies for Disasters,
Complex Emergencies, and Public Health Crises: Enhancing Standards of Care at the Site
of Need. AACC Press, Washington, DC. ISBN:9781594251733
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 541
วป 581
วป 703
วป 781

ชื่อรายวิชา
พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ส่ผู ้ ูเรียนโดยการ
ชี้แนะและให้ คาปรึกษา

แหล่งทุน

ทุนวิจัยงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและ
ทุนวิจัยงบประมาณ
สมรรถนะ: การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหาร สานักวิจัยและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมกับบริบทของ ระบบงานบุคคล
ราชการพลเรือนสามัญของไทย
สานักงาน ก.พ.
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ทุนวิจัยงบประมาณ
ข้ าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและพัฒนา
สานักงานงาน ก.พ.
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ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

2558

ผู้ร่วมโครงการ

2558

ผู้ร่วมโครงการ

2558

ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลการใช้
ประโยชน์กลุ่มกาลังคนคุณภาพในระบบ
ราชการศูนย์นักบริหารระดับสูง
โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ทางพฤติกรรม
ศาสตร์จากวารสารพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึ กอบรม
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
ในส่วนภูมิภาค
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
กาลังคนคุณภาพเพื่อความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ
โครงการสารวจและวิจัยความตระหนักรู้
ในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม
โครงการศึกษาและประเมินผลการดาเนินงาน
กองทุนคุ้มครองเด็กและค้ นหาโครงการ
ต้ นแบบ
โครงการการประเมินผลจากการชม
ภาพยนตร์เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจของนิสติ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
โครงการการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตและ
สังคมที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

ทุนวิจัยงบประมาณ
รายได้ สถาบัน

2557

หัวหน้ าโครงการ

ทุนวิจัยงบประมาณศูนย์
นักบริหารระดับสูง
สานักงาน ก.พ.
ทุนวิจัยงบประมาณ
สานักงาน ก.พ

2557

ผู้ร่วมโครงการ

2557

ผู้ร่วมโครงการ

ทุนวิจัยงบประมาณ
กสทช.

2556

ผู้ร่วมโครงการ

ทุนวิจัยงบประมาณ
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
ทุนวิจัยงบประมาณ
รายได้ มหาวิทยาลัย
ประจาปี งบประมาณ
2556
ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน

2556

ผู้ร่วมโครงการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ

2555

หัวหน้ าโครงการ
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4. อาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นายนาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
Mr. Numchai Supparerkchaisakul
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
081-440-5059
numchai1@yahoo.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
อ.บ.
บธ.บ.
ว.ม.
วท.ด.

อักษรศาสตร์
บริหารธุรกิจ
สื่อสารมวลชน
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2535
2542
2544
2550

ความเชี่ยวชาญ
สถิติ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จุรีพร ภิบาลจันทร์, นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และสุกจิ ชัยมุสกิ . (2559). ธรรมาธิปไตยของคณะทางานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน: ความหมาย องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ . วารสารพฤติกรรมศาสตร์,
22(2) 85-102.
ตวงทอง สังข์แก้ ว, ดุษฎี โยเหลา และนาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2559). การศึกษาอิทธิพลปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัว ที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงาน และคุณภาพชีวิต
ของพนักงานคุมประพฤติ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 8(1). 21-40.
ปองสุข ศรีชัย, นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และรัตติกรณ์ จงวิศาล. (2559). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรในกระบวนการทากิจกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 8(1) 261-278.
วิสทุ ธิ์ สีนวล และนาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2559). โครงสร้ างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็ น
เจ้ าของทางด้ านจิตใจที่ส่งผลต่อตัวแปรด้ านประสิทธิผลขององค์การของพนักงานองค์การใน
อุตสาหกรรมการผลิต. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 22(2) 65-84.
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สาลินี จงใจสุรธรรม, นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และวินัย ดาสุวรรณ. (2559). กลวิธกี ารกากับตนเองในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนและกลวิธกี ารกากับตนเองในการเรียนรู้การสอนคณิตศาสตร์ ของ
ครูผ้ ูสอนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 8(1) 241-260.
นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ และอังศินันท์ อินทรกาแหง. (2558). อิทธิพลของ
ปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยผ่านทางทุน
พลังใจทางบวกและการเติบโตทางสังคมจิตใจของครูในจังหวัดปริมณฑล.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 21(2), 39-56.
นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, สมหญิง ลมูลพักตร์ และบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2558). ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพพยาบาลผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 21(2).
นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, สาลินี จงใจสุรธรรม และวินัย ดาสุวรรณ. (2558). กลวิธกี ารกากับตนเองในการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา 7(1).
นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, ปิ ยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์, ยุทธนา ไชยจูกุล และ คานู ปรียา โมฮาน. (2558). ภาวะผู้นา
เชิงจริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพหุระดับ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์
21(1).
นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2557). การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้ างในงานวิจัยเชิง
ทดลอง. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(2) 206-237.
นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2557). การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้ างในงานวิจัยเชิง
ทดลอง. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(2) 206-237.
กชนก เครือตัน, จรัล อุ่นฐิ ติวัฒน์ และนาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2556). การศึกษาความผูกพันต่อ
องค์การในฐานะตัวแปรคั่นกลางของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับความตั้งใจคงอยู่ใน
องค์การของครูโรงเรียนเอกชน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 5(1) 10 -18.
กันยารัตน์ กุยสุวรรณ, นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, อังศินันท์ อินทรกาแหง และวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. (2556).
ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ปี ลอดภัยจากโรคเอดส์ของทหารกองประจาการ
กองทัพเรือ: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาการฝึ กในศูนย์ฝึกทหารใหม่ และผลของ
โปรแกรมการลดความเสี่ยงจากโรคเอดส์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 19(2) 35-38.
ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา, อังศินันท์ อินทรกาแหง และนาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2556). ปัจจัยเชิงเหตุ
ทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 19(2)
1-16.
วรสรณ์ เนตรทิพย์, อังศินันท์ อินทรกาแหง และนาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2556). อิทธิพลของจิตลักษณะ
และสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ส่งผลต่อการแสดงบทบาทผู้นาทีมและพฤติกรรมการบริหาร
โครงการ ของประธานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 5(1) 199-213.
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Numchai Suppareakchaisakul & Kanu Priya Mohan. (2014). Psychosocial Correlates of the Quality
of Work Life among University Teachers in Thailand and Malaysia. International Journal of
Behavioral Science 9(2) 1-16.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 511
วป 711
วป 712
วป 881
วป 882

ชื่อรายวิชา
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV
สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
หัวข้ อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับ
งบประมาณแผ่นดิน
ระหว่างลักษณะทางจิตสังคมของครู
การปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการอบรมเลี้ยงดู
ของผู้ปกครองที่มีต่อจิตพอเพียงและพฤติกรรม
รับผิดชอบ
ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงพหุระดับระหว่าง
งบประมาณแผ่นดิน
ลักษณะทางจิตสังคมของครู การปลูกฝังอบรม
นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่มีต่อจิต
พอเพียง และพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้ าที่
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ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

2555

หัวหน้ าโครงการ

2555

หัวหน้ าโครงการ
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ของนักเรียนในโรงเรียนแบบอย่างสถานศึกษา
พอเพียง
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แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
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5. อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางสาวฐาศุกร์ จันประเสริฐ
Miss Thasuk Junprasert
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
083-540-9799
thasukbsri@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ศศ.บ.
วท.ด.

การพัฒนาชุมชนเมือง
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2544
2553

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2558). การศึกษาสมรรถนะที่ต้องการจาเป็ นด้ านการจัดการความขัดแย้ งของ
ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 21(1),1-22.
ฐาศุกร์ จันประเสริฐและณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์. (2558). การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ :
กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็ นมืออาชีพในชีวิตการทางาน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์,
21(1), 193-205.
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2557). ปัจจัยด้ านจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สงู อายุ: การสังเคราะห์งานวิจัยด้ วยการวิเคราะห์อภิมาน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(1),
35-52.
ศิวพร ละม้ ายนิล และฐาศุกร์ จันประเสริฐ .(2558).ประสบการณ์ชีวติ การเป็ นอาสาสมัครดวงตามืด:
การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วทิ ยา. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 7(1),215-236.
ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์ ,ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และอังศินันท์ อินทรกาแหง .(2558).กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ: กรณีศึกษานักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มืออาชีพเพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 7(1),75-95.
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Junprasert, T., et al.(2016). Depression and Anxiety in the Elderly: Formulation and Development
of Preventive Model through Community Participation. International Journal of Behavioral
Science, 11(2), 77-92.
Mohan,P.,K., Peungposop ,N.,& Junprasert, T. (2016). State of the Art Behavioral Science
Research: A Review of the Publications in the International Journal of Behavioral Science.
International Journal of Behavioral Science, 11(1), 1-18.
Peungposop ,N. and Junprasert, T. (2014).The Research Review on Type of Child Rearing
Practices and Childhood Obesity. International Journal of Behavioral Science, 9(1), 5972.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2559). กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม
เพื่อความเข้ มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก. เสนอในการประชุม
ใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษาครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV) ระหว่างวันที่
8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
Thasuk JunPrasert. (2016). The Role of Community Leaders and the process of Local Culture
Conservation for Enhancing the Cultural Strength in Thai Phuan community: A Case Study
in Thailand. Oral Presentation at 13th International Postgraduate Research Colloqium on
23 – 24 September 2016, at International Islamic University Malaysia.
Thasuk JunPrasert. (2013).The Study of Needed and Necessary Competencies of Government
Administrators for Conflict Management. Poster Presentation at 13th International
Symposium on the Contributions of Psychology to Peace on 9-15 June2013, at
International Islamic University Malaysia.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 541
วป 581
วป 533
วป 703
วป 781
วป 804

ชื่อรายวิชา
พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้ งเพื่อคุณภาพชีวิตการทางาน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน
ปฏิบัติการวิจัย II
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ (หัวหน้า
โครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

รูปแบบพฤติกรรม
ความชอบและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
ของรุ่นอายุท่อี ยู่ร่วมกัน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
โครงการนาวิทยาการ
การบริหารความเสี่ยงใน
เชิงพฤติกรรมศาสตร์มา
ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปล่อยชั่วคราว
การวิจัยเอกสารเพื่อการ
จัดการศึกษาทางเลือก
ในประเทศไทยเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพ
โครงการการประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์กรมการ
พัฒนาชุมชน พ.ศ.
2555 – 2559
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและผลลัพธ์
ของผู้เรียน : กรณีศึกษา

บริษัทแมกโนเลียควอลิต้ ี
ดีเวล็อปเม้ นต์คอร์
ปอเรชั่น จากัด

2559

ผู้ร่วมโครงการ

สานักงานศาลยุติธรรม

2559

ผู้ร่วมโครงการ

สภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

2559

ผู้ร่วมโครงการ

สภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

2559

ผู้ร่วมโครงการ

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

2559

หัวหน้ าโครงการ

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2559

ผู้ร่วมโครงการ
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ครูท่เี ข้ าร่วมโครงการ
ปฏิรูปการเรียนรู้สู่
ผู้เรียน ในโครงการ
ปฏิรูปการเรียนรู้สู่
ผู้เรียน
โครงการรายงาน
สถานการณ์ความขัดแย้ ง
ของสังคมไทยปี 2556–
2557
การพัฒนารูปแบบและ
กลไกของชุมชนเพื่อการ
ดูแลและป้ องกันปัญหา
โรคซึมเศร้ าและโรควิตก
กังวลในผู้สูงอายุ
กระบวนการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การ
พัฒนาเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมเพื่อความ
เข้ มแข็ง
ของชุมชน : กรณีศึกษา
ชุมชนไทยพวน จังหวัด
นครนายก
บทบาทของผู้นาชุมชน
และกระบวนการในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้ าง
ความเข้ มแข็งเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน:
กรณีศึกษาชุมชนไทย
พวน ตาบลเกาะหวาย
จังหวัดนครนายก

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ (หัวหน้า
โครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

สานักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้ างสมานฉันท์
แห่งชาติ กระทรวง
ยุติธรรม
มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สงู อายุไทย

2558

ผู้ร่วมโครงการ

2558

ผู้ร่วมโครงการ

สกอ.

2558

หัวหน้ าโครงการ

สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้ าโครงการ
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โครงการสารวจและวิจัย
ความตระหนักรู้ในสิทธิ
ของผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม
โครงการศึกษาลักษณะ
และรูปแบบของความ
ขัดแย้ งในครอบครัวและ
การเสริมสร้ างความสุข
ในชีวิต
โครงการศึกษาและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานกองทุน
คุ้มครองเด็กและค้ นหา
โครงการต้ นแบบ
การศึกษาสมรรถนะที่
ต้ องการจาเป็ นด้ านการ
จัดการความขัดแย้ งของ
ผู้บริหารในองค์กร
ภาครัฐ

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ (หัวหน้า
โครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

กสทช.

2557

ผู้ร่วมโครงการ

บริษัทแมกโนเลีย
ควอลิต้ ี ดีเวล็อปเม้ นต์
คอร์ปอเรชั่น จากัด

2557

ผู้ร่วมโครงการ

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

2556

ผู้ร่วมโครงการ

สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2555

หัวหน้ าโครงการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

140

6. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางสาวอรพินทร์ ชูชม
Miss Oraphin Choochom
รองศาสตราจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 17631
oraphin@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ศษ.บ.
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2521
ค.ม.
วิจัยการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2523
Ph.D.
Psychology
Vanderbilt University, USA
2536
ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อรพินทร์ ชูชม. (2559). ปัจจัยจิตสังคมที่ส่งผลต่อการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกับงาน. วารสาร
จิ ตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 6(1), 11-23.
นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, อรพินทร์ ชูชม, ณัฐสุดา เต้ พันธ์ (2558).การพัฒนาแบบวัดความตั้งใจในการ
เลิกใช้ ยาเสพติดในผู้ติดยาเสพติดหญิง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 33(3),
144-151.
นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, อรพินทร์ ชูชม, ณัฐสุดา เต้ พันธ์ (2558). ผลของการปรึกษาทางจิตวิทยาแบบ
กลุ่มบูรณาการเน้ นแนวคิดซาเทียร์ต่อพลังสุขภาพจิตของผู้ติดแอมเฟตามีนหญิงที่อยู่ในระยะ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ: การวิจัยแบบผสานวิธี. วารสารสวนปรุง. 31(3), 16-32.
ณัฐวุฒิ อรินทร์, อรพินทร์ ชูชม, ดุษฎี โยเหลา และนาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2556). การทาหน้ าที่ตัวแปร
คั่นกลางของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีอทิ ธิพลต่อสุขภาวะทางจิตและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนใต้ . วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 19(1), 99-117.
Choochom, O. (2016). A causal relationship model of teachers’ work engagement.
International Journal of Behavioral Science, 11(2). 143-152.
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Choochom, O. (2015). A causal relationship model of living behavior based on sufficiency
economy philosophy for university students. Procedia – Social and Behavioral Sciences,
177, 260- 264.
Sukunpong, N., Choochom, O., Taephant, N. (2015). Development of a resilience scale for Thai
substance-dependent women: A mixed methods approach. Asian Journal of Psychiatry
Choochom, O. (2014). Antecedents and consequences of youths’ psychological immunity.
Humanities and Social Sciences Review, 3 (3), 191-197.
Choochom, O. (2012). An analysis of work-family linkage and quality of life. International
Journal of Arts & Sciences, 5(6), 559-572.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Choochom, O. (2013). Development of self-immunity scale. Proceedings of the 7th Annual
International Conference on Psychology, May 27-30, 2013, Athens, Greece.
3. ตารา/หนังสือ
อรพินทร์ ชูชม. (2559). พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิ ตวิทยา. ในหนังสือ พฤติกรรมศาสตร์มุมมอง
ในศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์: โครงการผลิตและเผยแพร่หนังสือ
และเอกสารวิชาการด้ านพฤติกรรมศาสตร์.
อรพินทร์ ชูชม และ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. (2547). แรงจูงใจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ในประมวลสาระชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์และสังคมเกีย่ วกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อรพินทร์ ชูชม. (2545). การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์. สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
4. ภาระงานสอน

รหัสวิชา
RB 502
RB 521
AP 831
RB 701
RB 731
AP 821

ชื่อรายวิชา
CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF MEASURING
INSTRUMENTS IN BEHAVIORAL SCIENCE
BEHAVIORAL SCIENCE IN PSYCHOLOGICL PERSPECTIVE
PSYCHOLOGY FOR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
RESEARCH METHODS IN BEHAVIORAL SCIENCE II
RESEARCH AND TECHNIQUES FOR INDIVIDUAL AND GROUP
DEVELOPMENT FOR WORK EFFECTIVENESS
COGNITIVE PSYCHOLOGY
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของความ
ยึดมั่นผูกพันในงานของครู

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
ทุนวิจัยเงินรายได้
2556
หัวหน้ าโครงการ
สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางดุษฎี โยเหลา
Mrs. Dusadee Yoelao
รองศาสตราจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
081-808-6553
dusadeeyoelao@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ค.บ.
มัธยมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2524
M.S.
Interdisciplinary studies University of North Texas, USA
2526
Ph.D.
Educational Research
University of North Texas, USA
2529
ความเชี่ยวชาญ
วิธวี ิทยาการวิจัยทางการศึกษา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษา จิตวิทยา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, ดุษฎี โยเหลา และเชาวนีย์ แก้ วมโน. (2559). การรับรู้
ภาพลักษณ์แบรนด์ การสร้ างแบรนด์ภายในและความยึดมั่นด้ านความรู้สกึ ต่อแบรนด์องค์กรของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 8(2): 72-91.
Yoelao, D., Thammapitak, P., Prasertsin, U. (2016). Causes and Effects of Depression and
Anxiety disorders among the elderlu in Thailand. International Journal of Behavioral
Science, 11 (2), 51-62. Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot
University: Bangkok (Thailand).
Yoelao, D. Junprasert, T., Tuntivivat, S., Chaiakkarakan, N. (2015). Conflicts in Thailand during
2013-14: An Analysis of Conflict News in Mass Media. International Journal of
Behavioral Science, Vol. 10, Issue 2, 69-78.
Yoelao, D., Mohan, K.P. &Abd Hamid, H.S. (2014). A Review of Patient safety in Thailand and
Malaysia. International Journal of Behavioral Science, 9 (2), 53-70. Behavioral Science
Research Institute, Srinakharinwirot University: Bangkok (Thailand).
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Yoelao, D. & Mohan, K.P. (2013, August 26-27). A Cross Cultural Comparison of the
Psychosocial Correlates of Quality of Work Life of the University Teaching Faculty in
Thailand and Malaysia. Paper presented at the 10th International Postgraduate Research
Colloquium (IPRC 2013), “Psycho-Behavioral Science for Harmonizing Cultures of
ASEAN” at Behavioural Science Research Institute, Srinakharinwirot University, Bangkok,
Thailand.
3. ตารา/หนังสือ
ดุษฎี โยเหลา. (ม.ป.ป.). การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุดว้ ยโปรแกรม LISREL. เอกสารประกอบการ
อบรมการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : สถาบั นวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดุ ษ ฎี โยเหลา. (ม.ป.ป.). การวิ เคราะห์โ มเดลความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุ เบื้ องต้น (Path Analysis)
เอกสารประกอบการอบรมการแปลผลการวิเคราะห์ข อ้ มู ลด้วยคอมพิว เตอร์ . กรุ งเทพฯ :
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดุ ษ ฎี โยเหลา. (ม.ป.ป.). การวิ เคราะห์ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เอกสาร
ประกอบการอบรมการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดุษฎี โยเหลา. (ม.ป.ป.). การวิเคราะห์ขอ้ สอบสาหรับวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดย S – P Chart.
ในรวมบทความทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ของผศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา.
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดุ ษ ฎี โยเหลา. (ม.ป.ป.). สหสัม พัน ธ์. ในรวมบทความทางวิ ช าการเพื่ อขอก าหนดต าแหน่ ง รอง
ศาสตราจารย์ของผศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
ดุษฎี โยเหลา. (ม.ป.ป.). การวิเคราะห์เมตต้ากับงานวิจัยด้านการวัดผล. ในรวมบทความทางวิชาการ
เพื่ อ ขอก าหนดตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ของผศ.ดร.ดุ ษ ฎี โยเหลา. กรุงเทพฯ : สถาบั น วิจั ย
พฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดุษฎี (อินทรประเสริฐ) โยเหลา. (ม.ป.ป.). สถิติสาหรับแบบแผนการทดลอง. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Yoelao, D. and Mohan, K.P. (2015). Social Construction of Spirituality among Teachers and
Healthcare Workers in Thailand. In Brij Mohan (Ed), Construction of Social Psychology,
Advances in Psychology and Psychological Trends Series (pp. 80-90). Portugal: inScience
Press. (Book Chapter).
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 701
วป 712
วป 881
วป 804
จป 705
จป 825

ชื่อรายวิชา
วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ II
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV
สัมมนาพฤติกรรมศาสตร์
ปฏิบัติการวิจัย II
การวิจัยผสานวิธี
จิตวิทยาการฝึ กอบรม

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศ
ไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รูปแบบพฤติกรรมความชอบ และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างของรุ่นอายุท่อี ยู่
ร่วมกันในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
โครงการนาวิทยาการการบริหารความ
เสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว
การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชน
เพื่อการดูแลและป้ องกันปัญหาโรค
ซึมเศร้ าและโรควิตกกังวลในผู้สงู อายุ
โครงการรายงานสถานการณ์
ความขัดแย้ งของสังคมไทยปี 2556–
2557

สานักงานเลขาธิการ
ศึกษา
บริษัทแมกโนเลีย
ควอลิต้ ี ดีเวล็อปเม้ นต์
คอร์ปอเรชั่น จากัด

ปี งบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2559
หัวหน้ าโครงการ
2559

หัวหน้ าโครงการ

สานักงานเลขาธิการ
ศึกษา

2559

หัวหน้ าโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
รพีพัฒนศักดิ์
สานักงานศาลยุติธรรม
มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สงู อายุไทย
(มส.ผส.)
สานักงาน
คณะกรรมการ
เสริมสร้ างสมานฉันท์
แห่งชาติ กระทรวง
ยุติธรรม

2559

หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั
โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ส่ผู ้ ูเรียนโดย
การชี้แนะและให้ คาปรึกษา
โครงการสารวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย ประจาปี 2558
รายงานการศึกษารูปแบบพื้นที่ใช้ สอย
ภายในบ้ านพักอาศัยที่ช่วยลดความ
ขัดแย้ งในครอบครัวและเสริมสร้ าง
คุณภาพชีวิต”
โครงการจัดจ้ างที่ปรึกษาเพื่อสารวจและ
วิจัยความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม

แหล่งทุน
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย

บริษัทแมกโนเลียควอ
ลิต้ ี ดีเวลอปเม้ นต์คอร์
เปเรชั่น จากัด
(กลุ่มบริษัท ดีท)ี
สานักงาน
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
โครงการจัดจ้ างและวิเคราะห์สภาพ
สานักงาน
ปัญหาจากการใช้ บริการโทรคมนาคม
คณะกรรมการกิจการ
ของผู้บริโภคปี 2556
กระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
โครงการประเมินผลการดาเนินงานด้ าน ปปส.
การลดอันตรายจากการใช้ ยาเสพติด
โครงการสร้ างชุดความรู้เพื่อสร้ างเสริม มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและ (มสส)
เยาวชน: จากประสบการณ์ความสาเร็จ
ของโรงเรียนไทย
โครงการศึกษาและประเมินผลการ
กระทรวงการพัฒนา
ดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กและ
สังคมและความมั่นคง
ค้ นหาโครงการต้ นแบบ
ของมนุษย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

ปี งบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2558
หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ

2557

หัวหน้ าโครงการ

2557

หัวหน้ าโครงการ

2557

หัวหน้ าโครงการ

2557

หัวหน้ าโครงการ

2556

หัวหน้ าโครงการ
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8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จิ นงี่
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นายประทีป จินงี่
Mr. Prateep Jinnge
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
061-458-2204 เบอร์ภายใน 17627
prateepbsri@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ศษ.บ.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2526
ศษ.บ.
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
2533
ค.ม.
จิตวิทยาการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531
ศน.ด.
พุทธศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2557
ความเชี่ยวชาญ
1. จิตวิทยาการศึกษา (การเรียนรู้ การปรับพฤติกรรม) และการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
2. พุทธศาสนา
3. พฤติกรรมศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประทีป จินงี่ และคณะ. (2558). การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้ วยการ
จัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทศั น์ขององค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS). วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 21(1)
159 – 173.
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, ชูศรี วงศ์รัตนะ, ประทีป จินงี่, ประณต เด้ าฉิม และทัศนา ทองภักดี. (2557).
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(2) 155 – 170.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
-
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3. ตารา/หนังสือ
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, ชูศรี วงศ์รัตนะ, ประทีป จินงี่, ประณต เค้ าฉิม และทัศนา ทองภักดี. (2557).
หนังสือเรื่อง เมือ่ ลูก(ศิษย์)เป็ นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, ชูศรี วงศ์รัตนะ, ประทีป จินงี่, ประณต เค้ าฉิม และทัศนา ทองภักดี. (2557).
แบบสารวจและคู่มือดาเนินการใช้แบบสารวจคุณลักษณะเบื้ องต้นของเด็กทีม่ ี
ความสามารถพิเศษ (สาหรับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา) ศูนย์พัฒนา
อัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ประทีป จินงี่. (2540). เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
จป 882
จป 502
วป 787
วป 523
วป 521

ชื่อรายวิชา
การออกแบบการสอน
จิตวิทยาการเป็ นที่ปรึกษา
พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม
พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

1.แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพ
2.การวิจัยเอกสารเพื่อการจัดการศึกษาทางเลือก
ในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.กลยุทธ์การสร้ างแบรนด์ในสื่อออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย
4..การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒด้ วยการจัดการเรียนการสอน
บนฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทศั น์

แหล่งทุน

สภาการศึกษา

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2559
ผู้ร่วมโครงการ

สภาการศึกษา

2559

ผู้ร่วมโครงการ

งบ รายได้ มศว

2559

ผู้ร่วมโครงการ

งบรายได้ มศว

2557

หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั

ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (Thai PBS)
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แหล่งทุน

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
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9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นายยุทธนา ไชยจูกุล
Mr. Yutthana Chaijukul
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
081-802-5418
yuttanac.swu@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ศศ.บ.
M.P.A.
M.CRP.
D.P.A.

รัฐศาสตร์
Administration
Community and Regional Planning
Administration

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
National University, USA
U. of Nebraska, USA
U. of LA Verne, USA

2528
2531
2540
2538

ความเชี่ยวชาญ
องค์การ ภาวะผู้นา วิเคราะห์นโยบาย
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สาธิต เชื้ออยู่นาน, ยุทธนา ไชยจูกุล, สุนทร คล้ ายอ่า และณัฐวุฒิ อรินทร์. (2559). การศึกษาความหมาย
และลักษณะพฤติกรรมการทางาน ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามแนวคิด
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ. Veridian E-Journal, Silpakorn
University, 9(1) 768-779.
ยุทธนา ไชยจูกุล, ปิ ยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์, นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และคานู ปรียา โมฮาน. (2558). ภาวะผู้นา
เชิงจริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพหุระดับ. วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์, 21(1).
เฉลิมรัตน์ จันทรเดชา, นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, รัตติกรณ์ จงวิศาล และยุทธนา ไชยจูกุล. (2557). ภาวะ
ผู้นาแบบผู้รับใช้ ในโรงพยาบาลเอกชน : การนิยามมโนทัศน์และพัฒนาเครื่องมือวัด . วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์, 20(2) 1-18.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560
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3. ตารา/หนังสือ
ยุทธนา ไชยจูกุล. (2551). การจูงใจทีเ่ ป็ นเลิศ = Supermotivation: A Blueprint for Energizing Your
Organization From Top to Bottom. กรุงเทพฯ: เอ ทีม บิสซิเนส.
ยุทธนา ไชยจูกุล. (2559). พฤติกรรมศาสตร์: มุมมองในศาสตร์ทีแ่ ตกต่าง. กรุงเทพฯ: โรจนพริ้นท์ต้ งิ .
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 501
วป 591
วป 731
วป 791

ชื่อรายวิชา
วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
การคิดถูกวิธี
การวิจัยและกลวิธใี นการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพื่อประสิทผิ ลของงาน
การบริหารจัดการโครงการ

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ตัวแปรทางจิตวิทยาที่
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เกี่ยวข้ องกับความสุขในการ
ทางานและคุณภาพชีวิต
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย:
การศึกษาข้ ามวัฒนธรรม
ปัจัจยเชิงเหตุพหุระดับที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
ส่งผลต่อพันธะผูกพันต่อ
องค์การและพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้โดยผ่านการ
ปกป้ องหวงแหนเขตแดน
ในทางจิตใจของพนักงานบ
รัทเทคโนโลยีสารสนเทศใน
กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ที่ส่งผลต่อนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
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ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

2555

ผู้ร่วมโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ

2559

ผู้ร่วมโครงการ
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10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางวิชุดา กิจธรธรรม
Mrs.Wichuda Kijtorntham
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
02-649-5000
kijtorntham@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ว.บ.
วท.ม
กศ.ม
ค.ด.

สาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์อนามัย
สาขาชีวเภสัช
การวัดผลทางการศึกษา
วิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2525
2529
2543
2549

ความเชี่ยวชาญ
วิทยาการประเมินการวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์, เพียงใจ ศุขโรจน์ และวิชุดา กิจธรธรรม. (2558). การประเมินโครงการ
จัดหาครูชาวต่างประเทศเพือ่ สอนภาษาต่างประเทศสาหรับสถานศึกษา ในจังหวัดนนทบุรี
ปี งบประมาณ 2557. ทุนสนับสนุนจากสานักงานจังหวัดนนทบุรี.
วิชุดา กิจธรธรรม, วัฒนา วินิจวัฒนคุณ, พิจิตรา ธรรมสถิต และวาสนา วงษ์เพชร. (2558). พฤติกรรม
การสืบสานวัฒนธรรมของเยาวชนไทยและแนวทางในอนาคต. ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี 2557.
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ และวิชุดา กิจธรธรรม. (2558). การวิจยั เชิงประเมินการยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2558. ทุน
สนับสนุนจากสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร.
วิชุดา กิจธรธรรม และพิชามญชุ์ บุญสิทธิ์. (2558). พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมี
คุณธรรมของนิสติ นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร.
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี, 4(1). 75-85.
ปริญวิทย์ นุราช และวิชุดา กิจธรธรรม. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพ กับความสุขใจในการเรียนของนิสติ ทันตแพทย์.
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วารสารวิชาการคุณธรรมความดี, 4(1). 14-27.
ศุภชัย แซ่เถียร (อชิโต), วิชุดา กิจธรธรรม และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2557). การศึกษาอิทธิพล
ของการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคด้ วยปัญญา.
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี, 3(1). 70-84.
พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์ และวิชุดา กิจธรธรรม. (2557). อิทธิพลของปัจจัยทางจิตที่มีต่อภาวะผู้นาสร้ างแรง
บันดาลใจในนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารวิชาการคุณธรรมความดี, 3(1).
86-97.
นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, วิชุดา กิจธรธรรม, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ. (2557).
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมไทยอย่างยัง่ ยืนด้วยการ
สังเคราะห์งานวิจยั . ทุนสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี
2556.
วิชุดา กิจธรธรรม, พรทิพย์ อันทิวโรทัย และพิชาดา สุทธิแป้ น. (2556). แนวปฏิบัติท่ดี ีในการถ่ายทอด
คุณธรรมของครูไทย. วารสารวิชาการคุณธรรมความดี, 2(1). 27-31.
ชนัดดา ภูหงส์ทอง, ปองกมล สุรัตน์, พิชาดา สุทธิแป้ น และวิชุดา กิจธรธรรม. (2556). แบบแผน
ความสัมพันธ์ ระหว่างบรรยากาศในการทางาน และพฤติกรรมการบริหารงานเชิงจริยธรรมของครู
โรงเรียนประถม และมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง, วารสารวิชาการคุณธรรมความดี,
2(1). 97-109.
วิชุดา กิจธรธรรม, พรทิพย์ อันทิวโรทัย และพิชาดา สุทธิแป้ น. (2556). แนวปฏิบัติท่ดี ีในการถ่ายทอด
คุณธรรมของครูไทย. วารสารวิชาการคุณธรรมความดี, 2(1). 27-31.
วิชุดา กิจธรธรรม, ดุษฎี โยเหลา และอังศินันท์ อินทรกาแหง. (2556). รายงานการประเมินผล
โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน. ทุนสนับสนุนจาก
สานักงาน ก.พ.
วิชุดา กิจธรธรรม และคณะ. (2555). ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา: ผลลัพธ์ดา้ นการพัฒนาคน ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และ
โอกาส/ความหวังในอนาคต. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจาปี งบประมาณ 2553
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ และวิชุดา กิจธรธรรม. (2555). ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน: ผลลัพธ์ดา้ นการพัฒนาคนความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศ และโอกาส/ความหวังในอนาคต. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจาปี
งบประมาณ 2553.
วิชุดา กิจธรธรรม และคณะ. (2555). การเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลตนเองเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตทีย่ งยื
ั ่ นบนพื้ นฐานปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมในผูส้ ูงอายุชุมชนชาวชูชีพ
กรุงเทพมหานคร. ทุนสนับสนุนจาก สสส.
วิชุดา กิจธรธรรม. (2555). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดื่มและผลกระทบ.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 18(2): 16-30.
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วิชุดา กิจธรธรรม พรทิพย์ อันทิวโรทัย ศศิธร เขียวกอ และ วราภรณ์ แย้ มทิม. (2555). ภาพอนาคต
การผลิตครูไทยใน 20 ปี : การประยุกต์เทคนิควงล้ ออนาคต. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 25(3).
วิชุดา กิจธรธรรม. (2555). เหตุและผลของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนิสติ /นักศึกษาไทย.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 18(1): 1-16.
Siribanpitak, P. & Kijtorntham, W. (2014). A Comparative Study of Educational Cooperation
between Thailand and Neighboring Countries: Lao PDR and Cambodia. Scholar, 6(2),
121-129.
Kijtorntham, W., Ruangdej, P., & Saisuwan, C. (2015). Educational Cooperation between
Thailand and Cambodia: Outcomes on Human Development, International Understanding
and Future Prospect. International Education Studies, 8(9) ·89-97. DOI:
10.5539/ies.v8n9p88
Kijtorntham, W. & Narisara, P. (2012). The Evaluation of Basic Education Provision Policy for
HIV/AIDS-Affected Children in Thailand. IJBS, 7(1): 69-93.
Kijtorntham, W. (2012). The Causal Relationship Model of Life Skills and Risk Behavior of
Undergraduate Students in Thailand. Asian Social Science, 9(1): 105-111.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Kijtorntham, W. (2015). (May, 14, 2015). Moral political participation behaviors of
undergraduate students in Bangkok metropolitan. Oral Presentation in the Annual
Conference of the International Journal of Arts & Sciences, Paris France.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 501
วป 804
วป 701
วป 711
วป 804

ชื่อรายวิชา
วิธวี ิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1
ปฏิบัติการวิจัย II
วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ II
สถิตเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III
ปฏิบัติการวิจัย II
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

พฤติกรรมการสืบสานวัฒนธรรมของเยาวชน
ไทยและแนวทางในอนาคต (Behavior of
Cultural Inheritance among Thai Youth and
Future Approach)
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมตาม
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยยอย่างยั่งยืนด้ วย
การสังเคราะห์งานวิจัย
โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมราชการไทย
สู่ประชาคมอาเซียน: สาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหาร อานวยการและวิชาการระดับ
ชานาญการพิเศษ

เงินรายได้ มหาวิทยาลัย

2557

หัวหน้ าโครงการ

ทุนสนับสนุน
บัณฑิตวิทยาลัย

2556

หัวหน้ าโครงการ

สานักงาน ก.พ. และ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหน้ าโครงการ
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11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางสาวกาญจนา ภัทราวิวัฒน์
Miss Kanchana Pattrawiwat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
085-019-7063
kanchana.pattrawiwat@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2536
วท.ม.
สถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2539
ปร.ด.
สถิติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2542
ปร.ด.
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2558
มนุษย์
ความเชี่ยวชาญ
การวิจัย สถิติ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กาญจนา ภัทราวิวัฒน์. (2559). Interrupted Time Series Design: การประเมินประสิทธิผลของ Intervention
สาหรับประยุกต์ใช้ ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 22(2): 1-15.
สุดารัตน์ สุวารี, ชัยณรงค์ สุวรรณสาร และกาญจนา ภัทราวิวัฒน์. การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สานักประกันคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย (สสอท.) 22(2).
สาคร คุณชื่น, ชัยณรงค์ สุวรรณสาร, กาญจนา ภัทราวิวัฒน์. (2559). รูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์. 17(1): 88-99.
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Pattrawiwat Kanchana. (2007). Alternative Estimators of Ridge Parameter. Proceedings of the 9th
International DSI Conference and the 12th Asia-Pacific DSI Conference. July 11-15;
Bangkok, Thailand.
3. เอกสารคาสอน
สถิติเพื่อการวิจัย
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 501
วป 502
วป 511
วป 804
วป 712

ชื่อรายวิชา
วิธวี ิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I
การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
ปฏิบัติการวิจัย II
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตาบลโพสะ อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
โดยใช้ ชุมชนเป็ นฐาน

การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้ อมูล
เครื่องมือวัดทางจิตสังคม และพฤติกรรม
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

แหล่งทุน

ทุนโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีส่ชู มชน
ฐานราก สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ทุนรายได้ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
2560

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ
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12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ พิมพ์ทอง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นายศรัณย์ พิมพ์ทอง
Mr. Saran Pimtong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
02-649-5000 ต่อ 17637
saran@g.swu.ac.th, saranpimthong@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
บช.บ.
บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
ศศ.ม.
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2550
ปร.ด.
พัฒนาสังคมและการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2554
สิ่งแวดล้ อม
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุท่มี ีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ, 37(142): 16-32.
ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2557). คุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง: แนวคิด การวัด และแนวทางการพัฒนา.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(2): 189-208.
ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2556). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยชุดเครื่องมือทางอินเตอร์เน็ต.
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 21(2): 40 – 54.
ศรัณย์ พิมพ์ทอง และดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2555). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
ป้ องกันโรคเอดส์ในชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย: ตัวแบบสมการโครงสร้ าง.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 18(2): 90-107.
Pimthong, S. (2016). Antecedents and Consequences of Organizational Citizenship Behavior
among NGO Staff from Thailand, Myanmar, Laos and Cambodia. International Journal
of Behavioral Science, 11(1), 53-66.
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Pimthong, S. (2015). Psychosocial factors correlated with sufficient consumption behavior of
students in Thailand and Malaysia. Asian Social Science, 11(4), 169-179.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 502
วป 541
วป 581
วป 682
วป 722
จป 631
จป 831
จป 832
จป 837

ชื่อรายวิชา
การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ผู้นา สมาชิก และการพัฒนาองค์การ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จิตวิทยาเพื่อการบริหารทุนมนุษย์
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาองค์การ
ภาวะผู้นาและประสิทธิผลของกลุ่ม

5.ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมเอื้อสังคมของนักเรียนโรงเรียน
กีฬา
การศึกษาข้ ามวัฒนธรรมปัจจัยเชิงเหตุ
และผลของการมีพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงาน
องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย พม่า
ลาว และกัมพูชา

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน

ทุนวิจัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน

2559

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

ทุนวิจัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน

2558

หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน

การศึกษาข้ ามวัฒนธรรมปัจจัยทางจิต
สังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการบริโภค
อย่างพอเพียงของนักศึกษา ในประเทศ
ไทยและมาเลเซีย
ปัจจัยเชิงเหตุท่เี กี่ยวข้ องกับการคงอยู่ใน
องค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ

ทุนวิจัยเงินรายได้
สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์

2557

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

ทุน วิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย

2555

หัวหน้ าโครงการ
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13. อาจารย์ ดร.จรัล อุ่นฐิ ติวฒ
ั น์
ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
สถานทีต่ ิดต่อ
โทรศัพท์
E-mail

นายจรัล อุ่นฐิติวัฒน์
Mr. Jarun Ounthitiwat
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
0-2649-5000 ต่อ 17621
jarun@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
กศ.บ.
วท.ม.
วท.ด.

คณิตศาสตร์
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2527
2532
2548

ความเชี่ยวชาญ
พฤติกรรมศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1.บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กชนก เครือตัน จรัล อุ่นฐิติวัฒน์ นาชัย ศุภฤกษชัยสกุล. (2556).การศึกษาความผูกพันต่อองค์การ
ในฐานะตัวแปรคั่นกลางของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับความตั้งใจคงอยู่ใน
องค์การของครูโรงเรียนเอกชน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 5(1),10-18
วัชราภรณ์ อมรศักดิ์ และ จรัล อุ่นฐิติวัฒน์. (2557)ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมใฝ่ เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้ น. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 6(1), 203-217
ร่มตะวัน กาลพัฒน์ อังศินันท์ อินทรกาแหง และ จรัล อุ่นฐิติวัฒน์. (2560).การศึกษาตัวแปรความ
ผูกพันทางศาสนาและสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวที่เกี่ยวข้ อง กับการจัดการภาวะวิกฤต
ทางอารมณ์ของผู้รับบริการคลินิกวัยทอง ในเขตกรุงเทพมหานคร.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 23(1),187-204.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
-
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 511
วป 513
วป 702
วป 884

ชื่อรายวิชา
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์
การใช้ คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
สัมมนาสังคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และพฤติกรรม
การทางานเชิงนวัตกรรม

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

ทุนสนับสนุนเงินรายได้
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

2559

หัวหน้ าโครงการ
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14. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวทั น์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางสาวสุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
Miss Sudarat Tuntivivat
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
089-412-0057
juntuntivivat@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
B.A.
Political Sciences
Edinboro University of
2549
Pennsylvania, USA
M.P.A.
Human Resource Management Bowie State University, USA
2551
บธ.ด.
การจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2557
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความขัดแย้ ง การพัฒนาสังคม
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Tuntivivat, S. (2016). Psychosocial Impact on Public School Enrollment in Armed Conflict
of Southern Thailand: A Sequential Exploratory Mixed Methods Study. Journal of
Education for Students Placed at Risk. (รอการตอบรับ ส่งเมื่อวันที่ 16

มิถุนายน

2559)
Tuntivivat, S. (2016). The Inter-Relationship between Violence and Education amidst Armed
Conflict in Southern Thailand. Journal of Aggression Conflict and Peace
Research. 8(4). 269-278.
Tuntivivat, S. & Piriyakul, M. (2015). The Mediating Effect of Job Satisfaction on Learning
Organization Culture and Turnover Intention among Generation X Workers of
Nonprofit Organizations in Thailand. International Journal of Behavioral
Science, 10(1), 35 46
Yoelao, D. Junprasert, T., Tuntivivat, S., Chaiakkarakan, N. (2015). Conflicts in Thailand
during 2013-14: An Analysis of Conflict News in Mass Media. International
Journal of Behavioral Science, 10(2), 69-78.
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Tuntivivat, S. Rungruangwuddikrai, N., Khannapa, N. (2013). Structural Equation
Modeling of Turnover Intention in Non Profit Research and Development
Organizations in Thailand. Proceeding of Global Business and Finance Research
Conference. 28-29 October, 2013. Howard Civil Service International House. Taipei
Taiwan. ISBN 978-1-922069-34-4.

3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 533
วป 541
จป 832
จป 831
จป 631
จป 838
จป 638

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้ งเพื่อคุณภาพชีวิตการทางาน
พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาองค์การ
จิตวิทยาเพื่อการบริหารทุนมนุษย์
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
การฝึ กปฏิบัติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม (ป เอก)
การฝึ กปฏิบัติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม (ป โท)

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

สถานการณ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุ และแนวทาง
ส่งเสริมการศึกษาต่ออาชีวศึกษาในเขตพัฒนา
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่องรูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุท่สี ่งเสริม
การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของเยาวชน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

แหล่งทุน

กองทุนสนับสนุน
การวิจัย

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

2558-2560 หัวหน้ าโครงการ

งบรายได้ มหาวิทยาลัย 2557-2559 หัวหน้ าโครงการ
ศรีนครินทรวิโรฒ
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15. อาจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางพิชญาณี พูนพล
Mrs. Pitchayanee Poonpol
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
081-827-8774
a.pitchayanee@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ร.บ.
นศ.ม.
ปร.ด.

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วารสารสนเทศ
สื่อสารมวลชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548
2550
2558

ความเชี่ยวชาญ
พฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ การสื่อสารทางการเมือง
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
พิชญาณี ภู่ตระกูล, ประทีป จินงี่, คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ และประภาส ณ พิกุล. (2559). การสร้ างแบรนด์
บุคคลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผ่านเฟซบุก๊ . วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 8(2),
57-70.
พิชญาณี ภู่ตระกูล. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขันติธรรมทางการเมืองของนักศึกษาที่เปิ ดรับข่าวสารทาง
การเมืองผ่านสื่อออนไลน์. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, 9(1), 53-77.
2. บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
พิชญาณี ภู่ตระกูล. (2559). การเปิ ดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์: แนวทางการศึกษา ปัจจัยที่มี
อิทธิพล และผลกระทบ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 8(2), 1-16.
3. ตารา/หนังสือ
-
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 541
วป 581
วป 803

ชื่อรายวิชา
พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
ฝึ กปฏิบัติการวิจัย I

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

ปัจจัยด้ านบุคคลปัจจัยสภาพแวดล้ อมและ
การสนับสนุนทางสังคมในสื่อออนไลน์ท่มี ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการแก้ ปัญหาชีวิต
ครอบครัวของบิดามารดาที่มีบุตรวัยอนุบาล
กลยุทธ์การสร้ างแบรนด์ในสื่อออนไลน์
ของมหาวิทยาลัย

โครงการจัดทาคู่มือการรักษาวินัยข้ าราชการ
พลเรือน

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ

2559

หัวหน้ าโครงการ

สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สานักงาน ก.พ.

2559

หัวหน้ าโครงการ

2559

ผู้ร่วมโครงการ
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16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ดวงจันทร์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางพัชรี ดวงจันทร์
Mrs. Patcharee Duangchan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
081-4043576
patcharo@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ภ.บ.
ภ.ม.
วท.ด.

เภสัชศาสตร์
สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2540
2544
2553

ความเชี่ยวชาญ
เภสัชกรรมสังคมและการบริหารเภสัชกรรม
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ณัฐพร อยู่ปาน, พัชรี ดวงจันทร์, พนิดา แจ่มผล. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทาง สังคม ความเชื่อ
ด้ านสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความดันโลหิตของป่ วยโรคความ ดันโลหิตสูงใน
อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ, 10(1), 10-18.
พัชรี ดวงจันทร์, ลลิตา วีระเสถียร. ประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยใช้ โปรแกรม Atutor ในวิชาเภสัช
เวท 1 และปฏิบัติการเภสัชเวท 1. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ, 8(1), 24-35.
ณัฐวุธ แก้ วสุทธา, อังศินันท์ อินทรกาแหง, พัชรี ดวงจันทร์. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้ น.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 20(2), 77-96.
วัฒนพร พัฒนภักดี และ พัชรี ดวงจันทร์. รูปแบบการเรียนรู้ของนิสติ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. เสวนาสารเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ, 1(3), 64-73.
สมหญิง พุ่มทอง, พัชรี ดวงจันทร์, ลลิตา วีระเสถียร, ณัฐพร อยู่ปาน, ประสาท ลิ่ มดุลย์. (2556).
ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมด้ านการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
ของบุคลากรสาธารณสุข ในเขตสา นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี.
วารสาร เภสัชศาสตร์อีสาน,9(3), 17-30.
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Ungsinun Intarakamhang & Patcharee Duangchan. (2012). Effects of health behavioral
modification program on metabolic diseases in risk Thai clients. Asian Biomedicine,
6(2), 319-325.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PTT 419
PSP 463
PSP 470
PMD 502
PMD 605
PCP 547

ชื่อรายวิชา
Research Methodology in Pharmaceutical Technology
Behavioral Pharmacy
Counseling Skills in Pharmacy Services
Research Project in Pharmaceutical Sciences II
Clerkship 5: Clinical Research Associate and Regulatory
Applied Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

โครงการบริหารจัดการและประเมินโครงการ
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552
โครงการบริหารจัดการและประเมินโครงการ
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในสถานพยาบาล
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แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

2552

ผู้ร่วมโครงการ

2553

ผู้ร่วมโครงการ
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17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยดา สมบัติวฒ
ั นา
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
ทีอ่ ยู่
E-mail

นางปิ ยดา สมบัติวัฒนา
Mrs. Piyada Sombatwattana
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
114 ถ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
piyada@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
บช.บ.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2533
ศ.บ.
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2535
พบ.ม.
บริหารธุรกิจ
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2535
วท.ม.
การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบัน
2545
วท.ด.
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ปิ ยดา สมบัติวัฒนา,และชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ. (2557). ความคิดเห็นของนิสติ ที่มีต่อรูปแบบการจัด
การเรียนการสอนวิชาสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11(1,2), 245-257.
เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข, ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ, ปิ ยดา สมบัติวัฒนา และไพวรรณ์ เงาศรี. (2556).
การจัดการความรู้สาหรับพิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ านวัดฝั่งคลอง (ไทยพวน) อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก. วารสารวิจยั ราไพพรรณี, 7(3), 102-107.
ปิ ยดา สมบัติวัฒนา, ดุษฎี โยเหลา, ธารง อุดมไพจิตรกุล และสธญ ภู่คง. (2555). แบบจาลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม. วารสารคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 15, 14-28.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ปิ ยดา สมบัติวัฒนา. (2556). การศึกษาแบบเฉพาะกรณี (case study method) เพื่อการวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์. รวมบทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพือ่ การวิจยั ทางพฤติกรรมในองค์กรเนือ่ งใน
ฉลองครบรอบ 59 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์, 51 – 68.
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Sombatwattana, P. (2016). MentalAccounting and Personal Finance for Savings. In Stacey Vye
(International Liaison), the 5th International Symposium on Business and Social Sciences
(ISBSS). Organized by Higher Education Forum, Okinawa: Japan.
Sombatwattana, P. (2015, July 2nd-3rd).Factors Affecting Financial Planning for Retirement: The
Experience of Thai Working-age Urban Residents. In Gabriel (Chair), SIBR-RDINRRU
2015 Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research. Organized by
Society of Interdisciplinary Business Research, Osaka: Japan.
3. ตารา/หนังสือ
ปิ ยดา สมบัติวัฒนา. (2544). ความรูเ้ บื้ องต้นเกีย่ วกับธุรกิจ. ตารา. เอกสารอัดสาเนา.
ปิ ยดา สมบัติวัฒนา. (2544). เศรษฐศาสตร์เบื้ องต้น. เอกสารประกอบการสอน. เอกสารอัดสาเนา.
4. ภาระงานสอน
5. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

โครงการสารวจความพึงพอใจของพนักงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
โครงการสารวจความผูกพันของพนักงานต่อ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
โครงการพัฒนาเครื่องมือสาหรับการประเมิน
สมรรถนะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ
การศึกษาการคิดเชิงบัญชีด้วยการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ

การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย
สานักงานคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรือน

2558

ผู้ร่วมโครงการ

2558

ผู้ร่วมโครงการ

2558

ผู้ร่วมโครงการ

เงินรายได้ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ(เงิน
รายได้ คณะสังคมศาสตร์)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การวางแผน
งบประมาณเงินรายได้
การเงินเพื่อวัยเกษียณ กรณีคนไทยวัยทางาน มหาวิทยาลัย
ที่พักอาศัยในเขตเมือง
ศรีนครินทรวิโรฒ (เงิน
รายได้ คณะสังคมศาสตร์)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินกิจการเพื่อ
เงินรายได้ มหาวิทยาลัย
สังคม: ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจการท่องเที่ยว ศรีนครินทรวิโรฒ

2557

หัวหน้ าโครงการ

2556

หัวหน้ าโครงการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
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ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

(เงินรายได้ คณะ
สังคมศาสตร์)
การสื่อสารเพื่อสร้ างการมีส่วนร่วมและการ
เงินรายได้ มหาวิทยาลัย
เตรียมความพร้ อมเพื่อร่วมพัฒนาตราสินค้ า ศรีนครินทรวิโรฒ
ด้ านการท่องเที่ยวไทยเชิงสร้ างสรรค์ในฐานะ (เงินรายได้ คณะ
ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคม
สังคมศาสตร์)
เศรษฐกิจอาเซียนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจโรงแรมไทย

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
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18. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นายณัฐวุธ แก้ วสุทธา
Mr. Nathawut Kaewsutha
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็กและทันตกรรมป้ องกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 15141
ballswu@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ท.บ.
ทันตแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2547
ส.ม.
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2549
ปร.ด.
การวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2558
ความเชี่ยวชาญ
สาธารณสุขศาสตร์ , ทันตสาธารณสุข
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ณัฐวุธ แก้ วสุทธา, อังศินันท์ อินทรกาแหง, พัชรี ดวงจันทร์. (2559). ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้ น. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(15), 58-75.
ณัฐวุธ แก้ วสุทธา, เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา, กิตติธชั มงคลศิวะ. (2559). ผลของการประเมิน
ตนเองของนิสติ ทันตแพทย์ต่อประสบการณ์การทางานชุมชนในคลินิกทันตกรรมชุมชนโดยใช้ แบบ
สะท้อนความคิด. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 9(1), 4556.
ณัฐวุธ แก้ วสุทธา,อังศินันท์ อินทรกาแหง,พัชรี ดวงจันทร์. (2558). ทฤษฎีและแนวคิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้ น. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 8(1), 78-91.
ณัฐวุธ แก้ วสุทธา,วิกุล วิสาลเสสถ์, ศศิวิมล อภิวัฒน์, ดลพร ถกลวิบูลย์. (2557). สถานการณ์การสูบ
บุหรี่ในเด็กประถมศึกษา กับ บทบาทวิชาชีพทันตแพทย์. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 7(2), 103-120.
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ณัฐวุธ แก้ วสุทธา, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสนิ , วิกุล วิสาลเสสถ์. (2557). ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่
สัมพันธ์ในนิสติ ทันตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 6(11), 16-24.
ณัฐวุธ แก้ วสุทธา, อังศินันท์ อินทรกาแหง, พัชรี ดวงจันทร์. (2557). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวั ยรุ่นตอนต้ น.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(2), 77-95.
ณัฐวุธ แก้ วสุทธา,อังศินันท์ อินทรกาแหง,พัชรี ดวงจันทร์. (2556). ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้ น. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 19(2), 153-163.
ณัฐวุธ แก้ วสุทธา. (2556). บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง“Practical Research: Planning and Design”.
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 6(1), 87-94.
ณัฐวุธ แก้ วสุทธา, ธนานัฐ บุญอินทร์, คงวุฒิ เหลืองเรืองรอง, ชวรชต์ มาไพศาลสิน ,จริญญา ฉาย
วิริยะ. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟันผุในผู้ป่วยเด็กอายุ 5-7 ปี ที่มาเข้ ารับการรักษาที่
คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็กคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงปี
พ.ศ.2548-2554. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 6(2),
35-47.
ณัฐวุธ แก้ วสุทธา, เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา.(2555). การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่มี
ผลต่อการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก)
ของนิสติ ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 4(8), 28-38.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

ขวัญชนก อยู่เจริญ, วัลลภิษฐ์ วิสุทธิศักดิ์, ณัฐวุธ แก้ วสุทธา, สถาพร นิ่มกุลรัตน์, (2555). ปริมาณ
ฟลูออไรด์ท่ถี ูกดูดซับในผิวเคลือบฟันภายหลังการใช้ ศรีนครินทรวิโรฒเอพีเอฟเจลและชนิดที่
จาหน่ายในท้องตลาด: การศึกษาในห้ องปฏิบัติการ (SRD32). Proceedings การประชุม
วิชาการระดับชาติเพือ่ การพัฒนาด้านวิจยั อย่างยัง่ ยืน วันที่ 25-26 ธันวาคม 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2555. หน้ า 107-117
เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา,ณัฐวุธ แก้ วสุทธา, กิตติธชั มงคลศิวะ, (2555). การวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพื่อพัฒนาทันตสุขภาพ ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ระยะที่ 1 สร้ างแผน
แม่บท: กรณีศึกษา สถานรับเลี้ยงเด็กพีระยา-นาวินศูนย์ธาตุทอง เขตวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร (SRD65). Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติเพือ่ การพัฒนาด้าน
วิจยั อย่างยังยื
่ น วันที่ 25-26 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.
2555. หน้ า 342-350.
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Poster Presentation เรื่อง Smoking Situation among primary school children in Thailand. ในการ
ประชุมนานาชาติ the 16th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH) in United
Arabs Emirates from 17 – 21 March 2015.
Poster Presentation เรื่อง “Physical factors associated to the occurrence of dental caries in childpatients” ในการประชุมวิชาการ 11th Scientific Meeting and 30th Anniversary of the
Dental Faculty Consortium of Thailand ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2556.
Poster Presentation เรื่อง Physical factors associated to the occurrence of dental caries in childpatients. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 11th Dental Faculty consortium of Thailand
Academic Meeting and Research Presentation (DFCT2013) วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา ประเทศไทย.
Poster Presentation เรือ่ ง Process Evaluation of a Dental Student Anti-Tobacco “NoNo” Campaign
in Thailand. ในการประชุมนานาชาติ the 15th World Conference on Tobacco or Health
(WCTOH) in Singapore from 20 – 24 March 2012.
Poster Presentation เรือ่ ง MENTAL HEALTH AND ASSOCIATED FACTORS IN
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY DENTAL STUDENTS. ในการประชุมนานาชาติ
SEAADE 23rd Annual Scientific Meeting in HONG KONG, November 2–4, 2012.
Poster Presentation เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพื่อพัฒนาทันตสุขภาพใน
สถานรับเลี้ยงเด็ก ระยะที่ 1 สร้ างแผนแม่บท: กรณีศึกษา สถานรับเลี้ยงเด็กพีรินา-นาวิน ศูนย์
ธาตุทอง กรุงเทพมหานคร SRD-65 ในการประชุมวิชาการระดับชาติเพือ่ การพัฒนาด้านวิจยั
อย่างยังยื
่ น วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
-
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการ

ปัจจัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการแปรงฟันให้
เด็กก่อนวัยเรียนของ
ผู้ปกครองในเขต
กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยทางจิตสังคมที่
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพช่องปากด้ วย
ตนเองเพื่อป้ องกันโรคฟันผุ
และเหงือกอักเสบในวัยรุ่น
ตอนต้ นไทย

แหล่งทุน

งบประมาณเงินรายได้
คณะทันตแพทยศาสตร์

2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการวิจัย
คณะทันตแพทยศาสตร์

2555

หัวหน้ าโครงการ
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19. อาจารย์ ดร.กมลวรรณ คารมณ์ปราชญ์ คล้ายแก้ว
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางกมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว
Mrs. Kamolwan Karomprach Klaykaew
สานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
081-951-1589
kamolwan@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วท.ด.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถิตปิ ระยุกต์
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี ทีส่ าเร็จ
2544
2552

ความเชี่ยวชาญ
1. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
2. สถิติสาหรับการวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว. (2559). ปัจจัยทางด้ านการถ่ายทอดทางสังคมและจิตลักษณะที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยของนิสติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 8(2).
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว และภิญญาพันธ์ เพียซ้ าย. (2558). การวิเคราะห์เนื้อหาของรายการ
โทรทัศน์ท่นี าเสนอผ่านองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(สถานีไทย
พีบีเอส) สาหรับใช้ ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 7(1).
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว. (2557). ปัจจัยทางด้ านสถานการณ์ในครอบครัว สถาบันการศึกษา
และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสติ ระดับปริญญาตรี.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 6(1).
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว. (2557). บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาความเป็ น
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยให้ กบั เด็กและเยาวชน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(1).
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว และคณะ. (2559). การวิเคราะห์เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ท่ี
นาเสนอ ผ่านองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีไทยพีบี
เอส) สาหรับใช้ ประกอบในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสาร ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจยั
ครั้งที่ 9 (28-29 กรกฎาคม 2559).
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
AP831
AP832
AP838

5.ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการ

การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้ างความเป็ น
พลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยของนิสติ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี.
การศึกษาอิทธิพลของการ
อบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองจากครอบครัว
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน
และจิตลักษณะ ที่ส่งผลต่อ
ความโน้ มเอียงในความเป็ น

ชื่อรายวิชา
PSYCHOLOGY FOR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
PSYCHOLOGY FOR ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
INTERNSHIP IN INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL
PSYCHOLOGY 2

แหล่งทุน

งบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี งบประมาณ
2559

2559

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี งบประมาณ
2557

2557

หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อโครงการ

พลเมือง และพฤติกรรม
ความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนิสติ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
การวิเคราะห์เนื้อหาของ
รายการโทรทัศน์ท่นี าเสนอ
ผ่านองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย
(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)
สาหรับใช้ ประกอบในการ
จัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
กระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคมในการทางานของ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็ น
เลิศในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
ในด้ านความโปร่งใสและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

แหล่งทุน

ปี งบประมาณทีไ่ ด้รบั
ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 2556

2556

หัวหน้ าโครงการ

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.มศว ประจาปี งบประมาณ
2556-2557

2556-2557

หัวหน้ าโครงการ
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20. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นายฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
Mr. Chatchai Eakpunyasakul
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
081-371-0535
swuoccmed@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
พ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
2544
แพทยศาสตร์
วท.ม.
ว.ว.

อาชีวเวชศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยสภา

2547
2548

ความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
นิตยา นาจวง, ฉลองขวัญ ตั้งบรรลือกาล, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, สุธรี ์ รัตนมงคลกุล. (2559). บุคลากร
ทางการแพทย์กบั การรับสัมผัสยาเคมีบาบัดในหอผู้ป่วยมะเร็ง. ศรีนครินทร์เวชสาร, 29(3),
249-255.
Ekpanyaskul C, Sangrajrang S, Ekburanawat W, Brennan P, Mannetje A, Thetkathuek A, Saejiw
N, Ruangsuwan T, Boffetta P. (2015). Semi-quantitative exposure assessment of
occupational exposure to wood dust and nasopharyngeal cancer risk. Asian Pac J Cancer
Prev, 16(10), 4339-45.
Punjindasup A, Sangrajrang S, Ekpanyaskul C. (2015). Occupational Risk Factors of
Lymphohematopoietic cancer in Ranyong province, Thailand J Med Assoc Thai, 98(11),
19-28
Pimhanam C, Sangrajrang S, Ekpanyaskul C. (2014). Tobacco smoke exposure and breast cancer
risk in thai urban females. Asian Pac J Cancer Prev, 15(17), 7407-11.
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Ekpanyaskul C, Sithisarankul P,Wattanasirichaigoon S. (2013). Overweight/Obesity and Related
Factors among Thai Medical Students. Asia Pac J Public Health, 25(2), 170-80.
Pullopdissakul S, Ekpanyaskul C, Taptagaporn S, Bundhukul A, Thepchatri A. (2013). Upper
extremities musculoskeletal disorders: Prevalence and associated ergonomic factors in an
electronic assembly factory. Int J Occup Med Environ Health, 26(5), 751-61
Rungruanghiranya S, Ekpanyaskul C, Sakulisariyaporn C, Watcharanat P, Akkalakulawas K.
(2012). Efficacy of fresh lime for smoking cessation. J Med Assoc Thai, 95(12), S7682.
Ekpanyaskul C, Santiwattanakul S, Tantisiriwat W, Buppanharun (2012). W.Factors associated
with seropositive antibodies to Brucella melitensis in the Nakhon Nayok, Thailand. J Med
Assoc Thai, 95(12), S40-6.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ธนัช พจน์พิศุทธิพงศ์, วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม และฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล. (2555). ความสัมพันธ์
ระหว่างอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสในนา้ ลายและในเม็ดเลือดแดงของชาวนาที่ได้ รับสัมผัส สารกลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟต รายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 6
28-29พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้ า 1-8. ISBN 978-6167299-96-9.
ธีระศิษฐ์ เฉินบารุง, ศุลีพร แสงกระจ่าง และฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล (2555). ดัชนีความสามารถในการ
ทางานของผู้ป่วยมะเร็งเต้ านมหญิงที่มารับการรักษาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 6 28-29 พฤษภาคม 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้ า 152-162. ISBN 978-616-7299-96-9.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
MDG502
MDG503
CM201
CM301
CM381

ชื่อรายวิชา
Principle of Health Science Research
Evidence based medicine
Community Medicine I
Community Medicine II
Practicum in Community Medicine II
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

ปัจจัยเสี่ยงด้ านอาชีพของ
ทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์
มะเร็งเม็ดเลือดในจังหวัด
ระยอง
ผลของการสัมผัสฟอร์มัลดี ทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์
ไฮด์ต่อระบบทางเดินหายใจ
ในนิสติ แพทย์
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ปี งบประมาณทีไ่ ด้รบั ทุน

2557

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

2556

หัวหน้ าโครงการ
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21. อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวณัฐพร ไทยจงรักษ์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Nathaporn thajongrak
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5160
E-mail
mui_mig@yahoo.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.
อ.ม.
M.S.

Ph.D.

คุณวุฒิ / สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
Histoire des mondes
mé diterrané ens,
europé ens et africains
Histoire et civilisations

สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549
Université de Provence
(Aix-Marseille I), ฝรั่งเศส

2552

Université de Paris VII
(Diderot), ฝรั่งเศส

2557

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์ยุโรป
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ณัฐพร ไทยจงรักษ์. (2560). “ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของอาเซียนของครู-อาจารย์ในโรงเรียน Spirit of ASEAN”. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8(1).
สมบัติ ธารงธัญญวงศ์ ณัฐพร ไทยจงรักษ์และจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง. (2559). “ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน”. วารสารสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 46, 161–180.
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Nathaporn Thaijongrak. Editors. Les Khmers Issaraks et la Thailande. Proceedings of Colloque
International sur le Cambodge: La conscience du passé chez les Khmers et leurs voisins.
Approches linguistique, historique et ethnologique; 2014 December 14–18; Phnom
Penh, Cambodia.
3. ตารา / หนังสือ
ณัฐพร ไทยจงรักษ์และคณะ. (2558). คู่มือการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน. กรุงเทพฯ: ศูนย์อาเซียนและเอชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ปศ 221
ปศ 303
ปศ 322
ปศ 351
ปศ 405
ปศ 506
ปศ 511

ชื่อรายวิชา
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยใหม่
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19
สัมมนาประวัติศาสตร์
ลัทธิอาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย
ไทยในบริบทสังคมโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั

ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อลดเหตุ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียน
อาชีวศึกษา งบเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 2559 ร่วมกับ
อ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

เงินรายได้ มหาวิทยาลัย
จากสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
2559

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

หลักฐานเกี่ยวกับสยามในประเทศ
ฝรั่งเศส: ศึกษาจากเอกสารในหอ
จดหมายเหตุโพ้ นทะเลและหอ
จดหมายเหตุกระทรวงการ
ต่างประเทศฝรั่งเศส
การค้ าชายแดนไทย – กัมพูชา
ระหว่าง ค.ศ.1863 – 1953:
จากเอกสารฝรั่งเศส

เงินรายได้ มหาวิทยาลัย
จากสถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
งบประมาณเงินรายได้
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบาย สถาบันบัณฑิต
ส่งเสริมความหลากหลายทาง
พัฒนบริหารศาสตร์
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
(นิด้า)
อาเซียน
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ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ

2555

ผู้ร่วมโครงการ
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22. อาจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ ลังกา
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางสาววิไลลักษณ์ ลังกา
Miss Wilailak Langka
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
089-493-6632
w_langka@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ค.บ.
วัดผลการศึกษา
กศ.ม.
วิจัยและสถิติทางการศึกษา
วท.ด.
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี ทีส่ าเร็จ
2544
2546
2554

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยการศึกษา สถิติทางการศึกษา การวัดและประเมินการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วิไลลักษณ์ ลังกา. (2557). การนานโยบายการศึกษาด้ านการผลิตครูไปสู่การปฏิบัติ: การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขันระดับอาเซียน. วารสารวิจยั ทางการศึกษา, 129-141
ดุษฎี โยเหลา, วิชุดา กิจธรธรรม, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และวิไลลักษณ์ ลังกา. (2557). การ
ประเมินผลกระทบด้ านพฤติกรรมศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ของการใช้ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่1และปี ที่ 4. วารสารการวิจยั สังคมศาสตร์, 77-110.
ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุ่ม, และวิไลลักษณ์
ลังกา. (2556). การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. วารสารการวิจยั สังคมศาสตร์, 135-150.
ประทีป จินงี่, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, อุษา ศรีจินดารัตน์ และวิไลลักษณ์ ลังกา. (2556). การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนิสติ ด้ วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี ปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทศั น์ของ Thai
PBS. วารสารพฤติกรรมศาสตร์.
Wilailak Langka. (2016). Action Research: Improving School and Empowering Education (Book
review). SDU Research Journal Humanities and Social Sciences 12(2).
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Khwanying Sriprasertpap, Wilailak Langka and Surapon Boonlue. (2015). The Development of
Thai Teacher Information Communication Technology (ICT) Online Community Model in
Thailand. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 197, 1727 – 1731. Available
online at www.sciencedirect.com
2. บทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุ่ม, และวิไลลักษณ์
ลังกา. (2556). การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. ผลงานวิจัยนาเสนอในการประชุมวิชาการ: งาน
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 ของสมาคมวิจยั สังคมศาสตร์แห่ งประเทศไทย วันที่ 25
ตุลาคม 2556 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Boriboon, G., Srisawat, P., Chatrakamollathas, S., & Langka, W. (2015). A Comparative Study
on Contextual Effecting the Educational Policy Implementation within 3 Decades of East
Asian Countries: South Kores, Thiwan and Japan. International Council on Education for
Teaching(ICET) June 19-22, 2015 Naruto, Tokushima, Japan
Sriprasertpap, K., Langka, W., & Boonlue, S. (2015). The Development of Thai Teacher
Information Communication Technology (ICT) Online Community Model in Thailand. 7th
World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07 February 2015,
Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ศษ 451
ศษ 471
พฐ 502
พฐ 511
วผ 401
วพศ 611
วพศ 614
วพศ 681
วปจ 832

รายวิชา
การวัดประเมินทางการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้ างและสื่อสารความรู้
วิธกี ารวิจัยทางการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
เทคนิคการพัฒนาและการใช้ เครื่องมือวัดและประเมิน
สถิติวิเคราะห์ข้นั สูง
สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

ระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
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รหัสวิชา
วปจ 836
วกจ 811
วพศ 881

รายวิชา
การสร้ างโมเดลเชิงสาเหตุ
การวิจัยเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาขั้นสูง
สัมมนาปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั
การประเมินผลของสื่อการทดลองเสมือนจริง
รายวิชาฟิ สิกส์ท่มี ีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา ฟิ สิกส์และเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิ สิกส์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประเมินกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
การสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการขยาย
ผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วน
ภูมิภาค และการประเมินผลการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
การพนันแฝงในงานวัด: กระบวนการเปลี่ยน
สภาพของกิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่มี
ต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนไทย
การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต
ภาพของปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยภูมิค้ ุมกันที่มี
ต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ สารเสพติดของ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้ องกันตนเอง (อพป.)
อนาคตภาพของคุณลักษณะครูไทยใน
ทศวรรษหน้ า
การศึกษาสภาพปัญหานโยบายและแนวทาง
ความร่วมมือเพื่อการปฏิรูปการผลิตครู

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

2559

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
ผู้ร่วมโครงการ

มูลนิธิยุวสถิรคุณ

2559

ผู้ร่วมโครงการ

สานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

2559

ผู้ร่วมโครงการ

ศูนย์ศึกษาปัญหา
การพนันฯ

2558

ผู้ร่วมโครงการ

แผนงานภาคีวิชาการ
สารเสพติดฯ

2558

หัวหน้ าโครงการ

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ

แหล่งทุน
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ชื่อโครงการวิจยั
การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการผลิต
และพัฒนาครูของประเทศไทยในช่วงการ
ปฏิรูปการศึกษา 2 ทศวรรษที่ผ่านมาและการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านนโยบายการผลิต
และพัฒนาครูของกลุ่มประเทศอาเซียน
การพัฒนารูปแบบการป้ องกันการถูกข่มเหง
รังแกในโรงเรียน

แหล่งทุน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนารูปแบบการป้ องกันการถูกข่มเหง สานักงาน
รังแกในโรงเรียน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาชุมชนออนไลน์เครือข่ายครูไทย
สานักงานกองทุน
หัวใจไอซีที
สนับสนุน
การวิจัย
การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้ วยการจัดการ มหาวิทยาลัย
เรียนการสอนบนฐานทฤษฎี ปัญญาสังคม
ศรีนครินทรวิโรฒ
ผ่านสือวีดิทศั น์ของ Thai PBS
การประเมินผลจากการชมภาพยนตร์เพื่อ
มหาวิทยาลัย
สร้ างแรงบันดาลใจของนิสติ ปริญญาตรี
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การประเมินผลกระทบด้ านพฤติกรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
และการจัดการเรียนรู้ของการใช้ คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่
1และปี ที่ 4
การประเมินผลการเรียนการสอน หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตร มหาวิทยาลัย
ใหม่ พ.ศ.2553)
ศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการด้ าน
สานักงานกองทุน
นโยบายและยุทธศาสตร์ ทางการศึกษา
สนับสนุน
ปัจจัยที่ส่งเสริมและที่เป็ นอุปสรรคในการนา การวิจัย
นโยบายสู่การปฏิบัติในรอบ 3 ทศวรรษของ
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2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

2558

ผู้ร่วมโครงการ

2558

ผู้ร่วมโครงการ

2557

ผู้ร่วมโครงการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ

2555

ผู้ร่วมโครงการ

2555

ผู้ร่วมโครงการ

2555

ผู้ร่วมโครงการ

ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
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ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก: เกาหลีใต้
ไต้ หวัน และญี่ปุ่น
การนานโยบายการศึกษาด้ านการผลิตครูไปสู่ คณะศึกษาศาสตร์
การปฏิบัติ: การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
มหาวิทยาลัย
แข่งขันระดับอาเซียน
ศรีนครินทรวิโรฒ
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ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน

2555

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

หัวหน้ าโครงการ
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23. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขาเพชร
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
โทรศัพท์/โทรสาร

E-mail

นางจารุวรรณ ขาเพชร
Mrs. Jaruwan Kumpetch
รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์มือถือ 089-897-1451
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15570
โทรสาร 02-664-4215
kjaruwan@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.บ.
มานุษยวิทยา
มน.ม.
มานุษยวิทยา
ศศ.ด.
ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี ทีส่ าเร็จ
2531
2535
2554

สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
เมืองศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จารุวรรณ ขาเพชร. (2557). พื้นที่และความทรงจาร่วมเกี่ยวกับสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ของชุมชนงิ้วราย. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 17,
261- 273.
จารุวรรณ ขาเพชร. (2556). บทวิจารณ์หนังสือ “เมืองมีชีวิต การใช้ พ้ ืนที่สาธารณะ” . วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ(Institute of Culture and Arts Journal). 15(1), 9-10.
จารุวรรณ ขาเพชร. (2555). พื้นที่เมืองและชีวิตของคนในซอยคาวบอย. วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์เพือ่ การพัฒนา. 4(1), 37-52.
จารุวรรณ ขาเพชร. (2555). ความยุติธรรม. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
(15)17.
จารุวรรณ ขาเพชร. (2555). ชาติพนั ธุใ์ นกรุงเทพมหานคร :รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ = Ethnic
groups In Bangkok. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. บทความวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
จารุวรรณ ขาเพชร. (2558). ความเป็ นเมืองบนถนนสุขุมวิท:Urbanization on
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Sukhumvit Road. เผยแพร่ในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 SMART IV
ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558.
จารุวรรณ ขาเพชร. (2557). พหุเทวนิยมท่ามกลางสี่แยกทุนนิยมในมหานครกรุงเทพ.
เผยแพร่ในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 SMART IV ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557.
จารุวรรณ ขาเพชร. (2556). นโยบายสาธารณะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาวะ
ผู้สงู อายุในชุมชน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิจยั ครั้งที่ 8 วันที่ 26 – 27 พฤศจิ กายน 2557.
จารุวรรณ ขาเพชร. (2556). เขาว่าฉันเลว: วาทกรรมว่าด้ วยอาชีพกลางคืน. เผยแพร่
ในงาน การประชุมวิชาการ นาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต .
จารุวรรณ ขาเพชรและคนอื่น ๆ. (2555). “สังคมนานาชาติพันธุข์ องกรุงเทพมหานคร”.
การประชุมวิชาระดับชาติเพือ่ การพัฒนาวิจยั อย่างยังยื
่ น มหาวิทยาลัยศีรนครินทรวิโรฒ
วันที่ 25-26 ธันวาคม 2555.
3. ตารา/หนังสือ
จารุวรรณ ขาเพชร. (2552). ชีวิตยามตะวันรุ่งและยามราตรีของผูค้ นในซอยคาวบอย สุขุมวิท 23
=Behind the neon light : the ethnographic study of everyday life on
night street in Bangkok. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
จารุวรรณ ขาเพชร. (2551). มานุ ษยวิทยาประยุกต์=Applied anthropology. กรุงเทพฯ: ศูนย์นวัต
กรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต.
จารุวรรณ ขาเพชร. (2546). เอกสารประกอบการสอนวิชา สค.311. กรุงเทพฯ: ภาคสังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
จารุวรรณ ขาเพชร. (2545). วัฒนธรรมไทยในอดีตและปัจจุบนั : เอกสารประกอบการสอน วิชา
1432 101 = Thai culture : past and present. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานสอนวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ชลวิทย์ เจียรจิตต์; จารุวรรณ ขาเพชร; และ พระมหาสุทติ ย์ อาภากโร. (2556). โครงการโรงเรียน
ข้อมูลข่าวสาร. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของราชการ สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี.
4. ภาระงานสอน
-
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั

งบรายได้ จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทริโรฒ

2559

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

งบรายได้ จากคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทริโรฒ
การศึกษาคุณภาพของพื้นที่ว่างใน
งบประมาณแผ่นดิน
กรุงเทพมหานครภายใต้ แนวคิด
คอบช (สภาวิจัยแห่งชาติ)
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาไปสู่การ อยู่ในขั้นตอนอนุมัติเซ็นต์
เป็ นพื้นที่การพาณิชยกรรมของวิสาหกิจ สัญญา
ชุมชน
ความเชื่อที่หลากหลายในพื้นที่เมือง
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เมืองแพร่พอเพียง การศึกษาเมือง
สภาวิจัยแห่งชาติ
ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
ในเวียง:การพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน
ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ไปสู่การเป็ น
เมืองสร้ างสรรค์แห่งความสุข
การศึกษาการพัฒนาพื้นที่เมืองใน
คณะสังคมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาถนน
มหาวิทยาลัย
สุขุมวิท ซอย ๑-๒๓
ศรีนครินทรวิโรฒ
สี่แยกเทพเจ้ า: พื้นที่กบั ปรากฏการณ์
คณะสังคมศาสตร์
ทางสังคมในการบูชาเทพเจ้ าในสังคม
มหาวิทยาลัย
เมืองกรุงเทพ
ศรีนครินทรวิโรฒ
ชาติพันธุใ์ นกรุงเทพมหานคร
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่องเล่าชาวริมนา้ ที่ถูกผลกระทบจากภัย คณะสังคมศาสตร์
พิบัตินา้ ท่วม ศึกษาชุมชนริมแม่นา้ นคร มหาวิทยาลัย

2559

หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ

2558

หัวหน้ าโครงการ

2557

หัวหน้ าโครงการ

2556

หัวหน้ าโครงการ

2555

หัวหน้ าโครงการ

2555

หัวหน้ าโครงการ

ชื่อโครงการวิจยั
ความเชื่อเรื่องเจ้ าพ่อผาด่านกับระบบ
นิเวศการจัดการนา้ ภายใต้ พระราชดาริ
ของในหลวงในแอ่งที่ราบจังหวัดแพร่
พื้นทีเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ย่านสุขุมวิท

แหล่งทุน
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ชื่อโครงการวิจยั
ชัยศรี อาเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม

แหล่งทุน
ศรีนครินทรวิโรฒ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
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เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางสาวอัจศรา ประเสริฐสิน
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544
ศศ.บ.
รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ
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จิตวิทยาพัฒนาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ค.ด.
วิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ความเชี่ยวชาญ
การวิ จั ย และการใช้ ส ถิ ติ ส าหรั บ การวิ จั ย การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การวิ จั ย ทางพฤติ ก รรมศาสตร์
การวิ จั ย และประเมิ น งานด้ า นสุข ภาพ การสังเคราะห์ งานวิ จั ย การวั ด และประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา
การประเมินโครงการ การสร้ างข้ อสอบ การสร้ างแบบวัดพุทธิพิสัย จิตพิสยั ทักษะพิสยั การสร้ างเครื่องมือ
วัดทางจิตวิทยา การปรับพฤติกรรม การประกันคุณภาพการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ชนิดา มิตรานันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และอัญชลีพร ลพประเสริฐ. (2559). การสร้ างรูปแบบการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ .
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 10(3), 155-172.
ทัชชา สุริโย, อัจศรา ประเสริฐสิน และอมราพร สุรการ. (2559). การพัฒนาโปรแกรมการให้ คาปรึกษา
กลุ่มเพื่อเสริมสร้ างความฉลาดทางสังคมสาหรับวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ า. Veridian EJournal, Silpakorn University. ฉบับภาษาไทย สาขามนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ,
9(1), 582-597.
วิจิตรตา โป๊ ะฮง และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2559). การพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่นที่
ส่งเสริมความสามารถด้ านมิติสมั พันธ์สาหรับเด็กปฐมวัย. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 9(1),
14-28.
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วีรวิชญ์ วงศ์โรจน์, นพดล กองศิลป์ , ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, กัญญดา อนุวงศ์ และอัจศรา ประเสริฐสิน.
(2559). การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนสาธิต. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 9(1), 14-28.
อมรา วิสตู รานุกูล, อัจศรา ประเสริฐสิน และปิ ยพงษ์ คล้ ายคลึง. (2559). การศึกษาสภาพความรู้ เจตคติ
และการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็ น.
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั , 8(1). 77-89.
อัจศรา ประเสริฐสิน. (2559). การพัฒนาโมเดลอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการทาวิจัย
ของครู โดยมีสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเป็ นตัวแปรส่งผ่าน. วารสาร
บรรณศาสตร์ มศว, 9(1), 67-81.
อัจศรา ประเสริฐสิน. (2559). การศึกษาตัวบ่งชี้และพัฒนาโมเดลการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8
ประการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจยั , 8(1). 63-76.
อัจศรา ประเสริฐสิน. (2558). การประเมินความต้ องการจาเป็ นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8 ประการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 8(2), 56-68.
พินดา วราสุนันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และสรัญญา ชูสกุล. (2558). การพัฒนากลยุทธ์การนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 8(2),
69-82.
พินดา วราสุนันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และสรัญญา ชูสกุล. (2558). การประเมินความต้ องการจาเป็ น
การนาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. วารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตร์วิจยั , 7(2), 108-120.
ดวงเนตร ธรรมกุล, ศิริพร ครุฑกาศ, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, จริยา ชื่นศิริมงคล, อัจศรา ประเสริฐสิน
และสุวรรณา กุลบุตร. (2557). การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสร้ างสุข
โรงพยาบาล. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 30(3), 1-13.
อัจศรา ประเสริฐสิน. (2557). อีกหนึ่งมุมมองของแนวคิดการประเมิน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร, 6(11), 95-105
อัจศรา ประเสริฐสิน, ดวงเนตร ธรรมกุล, ขวัญเมือง แก้ วดาเกิงและภัทราวดี มากมี. (2557). การ
ประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร. วารสารวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ, 7(1), 29-37.
อัจศรา ประเสริฐสิน และดุลยา จิตตะยโศธร. (2557). การพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมเอื้อต่อสังคมโดย
วิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 34(3),
42-53.
อัจศรา ประเสริฐสิน. (2556). การศึกษาพฤติกรรมการบาเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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Program Using Role Play the Development of Empathy in Kindergarten. Proceedings of
International Conference of Education, Psychology, and Learning – Fall session (ICEPAL
2015-Fall), Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 203-214.
4. ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา
ศษ 451
ศษ 471

ชื่อรายวิชา
การวัดประเมินทางการศึกษา (Educational Assessment)
การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Educational Research for
Learning and Teaching Development)
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ระดับปริญญาโท
รหัสวิชา
จป 501
จป 502
จป 503
จป 619
จป 638
จป 654
วม 522
วม 531
วม 543

ชื่อรายวิชา
หลักการของจิตวิทยาประยุกต์ (Principles of Applied Psychology)
หลักการปรึกษาทางจิตวิทยา (Principles of Psychological Consultation)
วิธวี ิจัยเชิงปริมาณทางจิตวิทยาประยุกต์ (Quantitative Research in Applied
Psychology)
การฝึ กปฏิบัติด้านการปรึกษา 1 (Practicum in Professional Counseling 1)
การฝึ กปฏิบัติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1 (Practicum in Industrial
and Organizational Psychology 1
หัวข้ อพิเศษด้ านการวัดทางจิตวิทยา (Special Topics in Psychological Testing)
ระเบียบวิธกี ารประเมิน (Evaluation Methods)
การประเมินโครงการ (Program Evaluation)
การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance)

ระดับปริญญาเอก
รหัสวิชา
จป 705
จป 706
จป 819
จป 822
จป 828

ชื่อรายวิชา
การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)
สัมมนาจิตวิทยาประยุกต์ (Seminar in Applied Psychology)
การฝึ กปฏิบัติด้านจิตวิทยาการปรึกษา
การออกแบบการสอน (Instructional Design)
การฝึ กปฏิบัติด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 2 (Internship in Learning Psychology 2)

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
สทศ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้ าน ใน
ด้ านปัจจัยความสามารถ และสมรรถนะ
ทางจิตใจ สาหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
2559

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ
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มศว

2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
หัวหน้ าโครงการ

สพฐ.

2558

ผู้ร่วมโครงการ

สทศ.

2558

ผู้ร่วมโครงการ

สทศ.

2558

หัวหน้ าโครงการ

คณะมนุษยศาสตร์
มศว
สกว.

2558

ผู้ร่วมโครงการ

2557

หัวหน้ าโครงการ

สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข
(สวรส.)
สสส

2556

ผู้ร่วมโครงการ

2555

ผู้ร่วมโครงการ

สสส

2555

ผู้ร่วมโครงการ

ชื่อโครงการวิจยั
การพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรม
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและการทาวิจัยของครู
การสร้ างรูปแบบการจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด
การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การนาผล
การทดสอบทางการศึกษาไปใช้ ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การพัฒนารูปแบบการวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
การพัฒนาแบบวัดการรู้ดิจิทลั สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
การวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ครูแบบบูรณาการการวิจัย การวัด
ประเมิน และการประกันคุณภาพ โดย
ใช้ กระบวนการการจัดการตนเองและ
เครือข่ายทางสังคม (หัวหน้ าวิจัย)
การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชน
เพื่อการดูแลและป้ องกันปัญหาโรค
ซึมเศร้ าและโรควิตกกังวล ในผู้สงู อายุ
โครงการพัฒนา “นักสร้ างสุของค์กร”
ด้ วย MapHR
โครงการพัฒนาดัชนีสขุ ภาวะภาครัฐ
(นาร่อง-โรงพยาบาล)

แหล่งทุน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

ปี งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ทุน
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25. อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ ศัตรูพ่าย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางสาวชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
Miss Chanya Leesattrupai
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-260-1770–7 (16237), 085-556-5135
chanya@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
นศ.บ.
วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2539
นศ.ม.
การสื่อสารระหว่างบุคคล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2544
กศ.ม.
จิตวิทยาพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2546
วท.ด.
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2552
ความเชี่ยวชาญ
จิตวิทยาพัฒนาการ การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสารระหว่างบุคคล
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย. (2559). ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ชีวิตโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้ านการมีภมู ิค้ ุมกันของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 8(1)
ชาญ รัตนะพิสฐิ และชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย. (2558). อิทธิพลของการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา
เจตคติการชื่นชอบหรือรังเกียจกลุ่ม และทักษะชีวิตต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. มนุษยศาสตร์ปริทศั น์, 37(2), 47-66.
ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย และชาญ รัตนะพิสฐิ . (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(2)
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
-
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3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
จต 501
จต 512
จต 581
จต 682
จต 692

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม 10 คน)
จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ (สอนร่วม 10 คน)
สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กบั คุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 10 คน)
ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 10 คน)

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

ผลการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนามนุษย
สัมพันธ์และการเห็นคุณค่าในตนเอง
โดยใช้ ทกั ษะการสื่อสารแบบกัลยาณ
สนทนา ของวัยรุ่นตอนปลายโรงเรียน
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
โครงการศึกษาและประเมินผลการ
ดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กและ
ค้ นหาโครงการต้ นแบบ

แหล่งทุน

เงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
โครงการสารวจและวิเคราะห์สภาพ สานักงานคณะกรรมการกิจการ
ปัญหาจากการใช้ บริการโทรคมนาคม กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
ของผู้บริโภคในปี 2556
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โครงการจัดจ้ างที่ปรึกษาเพื่อสารวจ สานักงานคณะกรรมการกิจการ
และวิจัยความตระหนักรู้ในสิทธิของ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อิทธิพลของการสื่อสารแบบกัลยาณ เงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์
สนทนา เจตคติการชื่นชอบหรือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รังเกียจกลุ่ม และทักษะชีวิตต่อสุข
ภาวะทางจิตของนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2557
หัวหน้ าโครงการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ระดับอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
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26. อาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางภิญญาพันธ์ เพียซ้ าย
Mrs. Pinyapan Piasai
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5564, 089-699-4810
pinyapan@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
สส.บ.
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545
วท.ด.
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553
ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ ายแก้ ว และภิญญาพันธ์ เพียซ้ าย. (2558). การวิเคราะห์เนื้อหาของ
รายการโทรทัศน์ท่นี าเสนอผ่านองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) สาหรับใช้ ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กบั การใช้
เหตุผลและจริยธรรม (มศว 353). วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 7(1), 43 – 60.
ขวัญ เพียซ้ าย, ภิญญาพันธ์ เพียซ้ าย, สุรศักดิ์ ละลอกนา้ และสมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ. (2556).
การศึกษาความสามารถด้ านสัดส่วนของนิสติ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม
เพือ่ การเรียนรู,้ 4(2), 86-91. ทุนสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Junprasert, T., Polyota, T., Piasai, P., & Chaiakkarakan, N., (2016). Depression and Anxiety in
the Elderly: Formulation and Development of Preventive Model through Community
Participation. International Journal of Behavioral Science, 11(2) : 77-92. Retrieved
from http://bsris.swu.ac.th/journal/i112/6112.pdf
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
จต 501
จต 581
จต 623
จต 682
จต 692

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม 10 คน)
สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ (สอนร่วม 10 คน)
การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา (สอนร่วม 2 คน)
สัมมนาพัฒนาการมนุ ษย์กบั คุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 10 คน)
ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 10 คน)

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

โครงการวิจัยการทานายพฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคอ้ วน: ประสิทธิภาพของทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนและตัวแปรส่วนขยาย
การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพื่อ
การดูแลและป้ องกันปัญหาโรคซึมเศร้ าและ
โรควิตกกังวลในผู้สูงอายุ

โครงการศึกษาและประเมินผลการ
ดาเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กและค้ นหา
โครงการต้ นแบบ

การศึกษาความสามารถด้ านสัดส่วนของ
นิสติ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์

แหล่งทุน

เงินรายได้ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สงู อายุไทย โดย
แผนงานบริหารจัดการชุด
โครงการวิจัยเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงต่อสังคม
ผู้สงู อายุ.
สานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
เงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
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ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2559
ผู้ร่วมโครงการ

2558

ผู้ร่วมโครงการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวิเคราะห์เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ท่ี
นาเสนอผ่านองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) สาหรับใช้
ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชา
มนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม
(มศว 353)
โครงการสารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา
จากการใช้ บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภค
ในปี 2556

ศรีนครินทรวิโรฒ
เงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
โครงการจัดจ้ างที่ปรึกษาเพื่อสารวจและวิจัย สานักงานคณะกรรมการ
ความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียง
กิจการโทรคมนาคม
กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
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ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
ทีไ่ ด้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2556

ผู้ร่วมโครงการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ

207

27. อาจารย์ ดร.อมราพร สุรการ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางอมราพร สุรการ
Mrs. Amaraporn Surakarn
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 12415
amaraporn.s@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
พ.บ.
กศ.ม.
วท.ด

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
จิตวิทยาพัฒนาการ
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2534
2545
2555

ความเชี่ยวชาญ
งานด้ านจิตวิทยาเชิงบวก
ผลงานวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชการระดับชาติและนานาชาติ
อมราพร สุรการ. (2558). การศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อความสุขที่
แท้ จริ งและพฤติกรรมการเรียนของนั กศึ กษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยของรั ฐบาล. วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 7(1), 237-252.
อมราพร สุรการ. (2557) ปัจจัยเชิงสาเหตุของการปรับตัวของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์. วารสารวชาการศรีปทุม ชลบุรี, 10(3), 1-7
อมราพร สุร การ. (2557). การดู แ ลสุข ภาพจิ ต : การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน. วารสารมหาวิ ท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 12(6), 176-184.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
-
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3. ตารา/หนังสือ
อมราพร สุรการ. (2557). คู่มือดาเนินงาน แนวทางและวิธีการของครอบครัวอบอุ่นและตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น . กรุงเทพ: สานั กสนั บ สนุ น สุขภาวะชุ มชน สานั กงานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม
สุขภาพ (สสส.)
4. ภาระงานสอน
ปริญญาโท
รหัสวิชา
จป 501
จป 612
จป 618
จป 619

ชื่อรายวิชา
หลักการของจิตวิทยาประยุกต์
การประเมินด้ านการปรึกษา
ทักษะการปรึกษา
การฝึ กปฏิบัติด้านการให้ คาปรึกษา 1

ปริญญาเอก
รหัสวิชา
จป 819
จป 818
จป 811

ชื่อรายวิชา
การฝึ กปฏิบัติด้านการให้ คาปรึกษา 2
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาเปรียบเทียบ
กลยุทธ์การให้ คาปรึกษาขั้นสูง

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

กระบ วนการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ งรุ ก และ
ผลลัพธ์ของผู้เรียน: กรณีศึกษาครูท่เี ข้ าร่ วม
โครงการปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ สู่ ผ้ ู เรี ย นใน
โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ส่ผู ้ ูเรียน
รูปแบบการให้ คาปรึกษาแบบเสริมพลังใน
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
ผู้ป่วยโรคไตวายที่ล้างไตผ่ านทางหน้ าท้ อง
แบบต่อเนื่อง

มศว
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มศว

ปี งบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รบั ทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2559
หัวหน้ าโครงการ

2559

ผู้ร่วมโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาให้
เกิดความเป็ นตาบลสุขภาวะ ผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือของชุมชน
การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการสร้ างครอบครัวอบอุ่นในชุมชน
การสร้ างเค รื่ อ งมื อ วั ด Hospital Safety:
การศึกษาข้ ามวัฒนธรรม
โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชน
เพื่ อการดูแลแลป้ องกันปั ญ หาโรคซึมเศร้ า
และโรควิตกกังวลในผู้สงู อายุ
กระบวนการสู่ความสาเร็จในการดาเนินงาน
ตาบลสุขภาวะของเทศบาลตาบลบ้ านซ่ อ ง
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
การศึกษาปั จจัยเชิงเหตุและผลของทุนทาง
จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกที่ มี ต่ อ ความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง
และพฤติ ก รรมการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

สสส

ปี งบประมาณที่ ระบุสถานภาพ
ได้รบั ทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)
2557
ผู้ร่วมโครงการ

สสส

2557

ผู้ร่วมโครงการ

มศว

2557

ผู้ร่วมโครงการ

มส.ผส.

2557

ผู้ร่วมโครงการ

สสส

2557

หัวหน้ าโครงการ

มศว

2556

หัวหน้ าโครงการ
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28. อาจารย์ ดร.นันท์ชตั สัณห์ สกุลพงศ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นายนันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์
Mr. Nanchatsan Sakunpong
สาขาจิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
086-650-8135
nanchatsans@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วท.บ.
วท.ม.
ปร.ด.

จิตวิทยาคลินิก
จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2547
2554
2559

ความเชี่ยวชาญ
- ประกาศนียบัตรการทาจิตบาบัดแบบซาเทียร์หลักสูตร 1 ปี จาก Satir Global Network, USA
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
- จิตวิทยาการปรึกษาและจิตบาบัดแบบผสมผสาน
- จิตวิทยาอปกติ
- การวิจัยแบบผสานวิธี
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Sakunpong, N., ChooChom, O., & Taephant, N. (2016). Development of a resilience scale for
Thai substance-dependent women: A mixed methods approach. Asian Journal of
Psychiatry. 22, 177-181.
นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, อรพินทร์ ชูชมและณัฐสุดา เต้ พันธ์. (2558). ผลของการปรึกษาทางจิตวิทยา
แบบกลุ่มบูรณาการเน้ นแนวคิดซาเทียร์ต่อพลังสุขภาพจิตของผู้ติดแอมเฟตามีนหญิงที่อยู่ในระยะ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ: การวิจัยแบบผสานวิธี. วารสารสวนปรุง, 31(3), 16-31.
นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, อรพินทร์ ชูชมและณัฐสุดา เต้ พันธ์. (2558). การพัฒนาแบบวัดความตั้งใจใน
การเลิกใช้ สารเสพติดในผู้ติดยาเสพติดหญิง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ,
33(3), 145-152.
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นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์. (2557). บทความฟื้ นฟูวิชาการ: จิตวิทยาการปรึกษาและจิตบาบัดแบบ
ผสมผสาน. วารสารสุขภาพจิ ตแห่ งประเทศไทย, 22(2), 103-114.
นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์. (2557). บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง “ศิลปะแห่งการปรึกษาทางจิตวิทยาแบบ
ผสมผสาน”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(2), 238-246.
นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์. (2555). ปัญหาการปรับตัวของนิสติ แพทย์ท่มี าจากบุคลากรสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 20(3), 87-95.
Sakunpong, N. (2014). Applying the sequential mixed methods design in behavioral science
research. Journal of Psychology Kasembundit University, 4, 1-10.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
จันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุลและนันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ . (2557). การพัฒนาแบบวัดความเป็ นแพทย์ที่มีหวั
ใจความเป็ นมนุ ษย์. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
นเรศวร
3. ตารา/หนังสือ
-

4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
จป 619
จป 646
จป 819

ชื่อรายวิชา
การฝึ กปฏิบัติด้านการให้ คาปรึกษา 1
จิตวิทยาอปกติ
การฝึ กปฏิบัติด้านการให้ คาปรึกษา 2

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

พลังสุขภาพจิตในผู้ติดยาเสพติดหญิง:
การวิจัยแบบผสานวิธพี หุระยะเพื่อพัฒนา
เครื่องมือวัดและประสิทธิผลการปรึกษา
ทางจิตวิทยาแบบกลุ่มบูรณาการ

ภาคีวิชาการสารเสพติด คณะ
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/
ทุน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
การพัฒนาแบบวัดความเป็ นแพทย์ท่มี ีหัว เงินงบประมาณแผ่นดิน
ใจความเป็ นมนุษย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ปี งบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/
ผูร้ ่วมโครงการ)

2557

หัวหน้ าโครงการ

2556

ผู้ร่วมโครงการ
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29. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนยี ์ เหมะประสิทธิ์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทีท่ างาน

เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางสาวสุนีย์ เหมะประสิทธิ์
Miss Sunee Haemaprasith
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
02-649-5000 ต่อ 15564
sunee_hae@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
ค.บ.
การมัธยมศึกษา:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2520
ชีววิทยา-คณิตศาสตร์
ศศ.บ.
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2543
ค.ม.
สถิติการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2525
กศ.ด.
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2533
ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวิจัยทางการศึกษา สถิติทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, วันเพ็ญ ประทุมทอง และรังรอง สมมิตร. (2559). ผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้ นความรู้คู่ความดีสาหรับนิสติ ครู (ระยะที่ 1).
วารสารวิจยั ทางการศึกษา. 10, 11-28.
สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบูล และโอภาส สุขหวาน. (2558). การประเมินผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่ อการ
ประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา.
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, 9, 1-15.
สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ และโอภาส สุขหวาน. (2558). การยกระดับคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ภายใต้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาหรั บนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม.
วารสารศรี นครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , 7
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(อยู่ระหว่างดาเนินการตีพิมพ์).
ศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว และสุนีย์ เหมะประสิทธิ์. (2558). การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการแบบ STEM
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง อ้ อย สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา, 26, 224-36.
ยุพาพันธ์ มินวงษ์, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ และธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ . (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ท่เี น้ นการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (3P) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 26, 210-23.
สมควร ไข่แก้ ว, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ปรินทร์ ชัยวิสทุ ธางกูร, วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ และกมลวรรณ
กันยาประสิทธิ์. (2557). การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้ อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้ นแหล่งเรียนรู้
นอกห้ องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรู้ส่งิ แวดล้ อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 25, 50-63.
เกริก ศักดิ์สภุ าพ, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ประมวล ศิริผันแก้ ว, พงษ์แก้ ว อุดมสมุทรหิรัญ, ธีรพงษ์ แสง
ประดิษฐ์ . (2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมโนทัศน์และเจตคติวิชาฟิ สิกส์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 25, 37-49.
สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. (2557). การยกระดับคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ภายใต้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาสาหรั บนิสิตครูโดยการเรี ยนรู้แบบค้ นพบ. วารสารศรีนครนิทรวิโรฒวิจัย
และพัฒ นา (สาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , 6, 199- 211.
Pratoomtong, W., Haemaprasith, S., Boonprakob, M., Choochom, O. (2012). Effects of Science
Learning Activity Management based on 4MAT System of the Sixth Grade Students with
Different Learning Styles. Journal of Education.Khon Kaen University, 35, 67-75.
Cojorn, K., Koocharoenpisal, N., Haemaprasith, S., Siripankaew, P. (2012). Effects of the
Creative Problem Solving (CPS) Learning Model on Matter and Properties of Matter for
Seventh Grade Students. Journal of Education Khon Kaen University, 35, 18-29.
2. บทความวิจยั ที่นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
จันทร์จีรา เทพดนตรี และสุนีย์ เหมะประสิทธิ์. (2558). การพัฒนาบทปฏิบัติการที่เน้ นปัญหาเป็ นฐาน
เรื่อง ยางพารา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้ า 1578-89.
จารีพร ผลมูล, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ และเกริก ศักดิ์สภุ าพ. (2558). การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การแบบ STEAM สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3: กรณีศึกษา ชุมชนวังตะกอ จังหวัด
ชุมพร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
2558. หน้ า 1567-77.
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อโณทัย นันทสุนทร, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ และเกริก ศักดิ์สภุ าพ. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้ท่เี น้ น
กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่ งชาติ ครั้งที่ 34;
27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้ า
1558-66.
เรณู เบ้ าวรรณ, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ และสุณิสา สุมิรัตนะ. (2557). วิจัยปฏิบัติการ: การพัฒนาทักษะทาง
สังคมและจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้ องเรียนอัจฉริยะ ด้ วยการเรียนแบบ
ร่วมมือ. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่ งชาติ ครั้งที่ 32 เนือ่ งในโอกาส 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย; 3-5 พฤศจิ กายน
2557; อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. หน้ า 253-61.
อลิสา ราชวัตร และสุนีย์ เหมะประสิทธิ์. (2557). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิจัยเป็ นฐานด้ วย
รูปแบบ IDSPEE เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.
เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 32 เนือ่ งในโอกาส 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย; 3-5 พฤศจิ กายน 2557; อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. หน้ า 231-39.
เกริก ศักดิ์สภุ าพ, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, พงษ์แก้ ว อุดมสมุทรหิรัญ, ประมวล ศิริผันแก้ ว และธีรพงษ์
แสงประดิษฐ์ . (2556). ผลการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PECA ที่มีต่อความสามารถใน
การแก้ ปัญหาฟิ สิกส์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่ งชาติ ครั้งที่ 29; 24-25
ตุลาคม 2556; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย; 2556. หน้ า SS116-24.
สมควร ไข่แก้ ว, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ปรินทร์ ชัยวิสทุ ธางกูร, วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์, กมลวรรณ กันยา
ประสิทธิ์. (2556). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ หลักสูตรสิ่งแวดล้ อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้ น
แหล่งเรียนรู้นอกห้ องเรียนในจังหวัดภูเก็ตต่อการรู้ส่งิ แวดล้ อมของนักเรียนกลุ่มไม่เน้ นวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. เอกสารประกอบเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่ งชาติ ครั้งที่ 29; 24-25 ตุลาคม 2556; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง เชียงราย; 2556. หน้ า SS108-15.
สุนี ย์ เหมะประสิท ธิ์. (2556). การพั ฒ นาคุณ ภาพการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ความรู้ คู่ ค วามดีโ ดยใช้
ทฤษฎีสรรคนิ ยมและทฤษฎีมนุ ษยนิ ยมสาหรั บนั กเรี ยนในระดับมัธยมศึ ก ษาตอนต้ น (ปี ที่ 13). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจยั ทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการ
เรียนรูก้ า้ วสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัว ศรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปรดักส์; 2556. หน้ า 33-40.
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Haemaprasith, S. (2016). Development of Extended Opportunity Schools’ Educational Quality
Emphasizing Knowledge and Moral in Educational Research Network in The Lower Central
Region Group Three Through a Learning Empowerment Model for Teachers and
Administrators (1st – 3rd Year). International Journal of Arts and Sciences; 2016 May
23-26; The Universitat Autonoma de Barcelona, Spain; 2016.
Haemaprasith, S., Satjapiboon, S., Pratoomtong, & W., Sommitr, R. (2015). Development of An
Instructional Model Emphasizing Knowledge and Moral for Student Teachers (Phase I). The 1st
Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE 2015);
2015 Sep 11-12; Prof.Dr. Saroj Buasri Innovation Building, Srinakharinwirot University.
Bangkok: Faculty of Education, Srinakharinwirot University; 2015. P. 57,142-44.
3. ตารา/หนังสือ
สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ED331
ED322
ED421
ED491
ELM501
ELM502
ELM552
ELM553
ELM 559

ชื่อรายวิชา
Methodologies for learning management
Local curriculum development
Methodologies for school-based curriculum development
Teaching practicum ii
Curriculum development and educational quality assurance
Learning management and teachers’ code of ethics
Methodology of science learning management and assessment
Seminar in problems and research of science learning
management
High order thinking development in science

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

การประเมินโครงการอาสา ทุนวิจัยจากกองอานวยการ
และพัฒนาป้ องกันตนเอง
รักษาความมั่นคงภายใน
แห่งชาติประจาปี
พ.ศ.2558 ของกอง
อานวยการรักษาความมั่นคง
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ปี งบประมาณที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ

2558

หัวหน้ าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจยั

ภายใน (กอ.รมน.)
การประเมินโครงการอาสา
และพัฒนาป้ องกันตนเอง
แห่งชาติประจาปี พ.ศ.
2557 ของกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
(กอ.รมน.)
การพั ฒนารูปแบบการ
เรี ยนการสอนที่เน้ นความรู้
คู่ความดีสาหรั บนิสิต
นักศึกษาครู
การประเมินโครงการอาสา
และพัฒนาป้ องกันตนเอง
แห่งชาติประจาปี พ.ศ.
2556 ของกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
การประเมินโครงการอาสา
และพัฒนาป้ องกันตนเอง
แห่งชาติประจาปี พ.ศ.
2555 ของกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
(กอ.รมน.)

แหล่งทุน

ปี งบประมาณที่ได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ

ทุนวิจัยจากกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน

2557

หัวหน้ าโครงการ

ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์

2556

หัวหน้ าโครงการ

ทุนวิจัยจากกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน

2556

หัวหน้ าโครงการ

ทุนวิจัยจากกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน

2555

หัวหน้ าโครงการ
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 2555
ชื่อหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์2560
เริ่มเปิ ดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2560
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์2560 ได้ มีการปรับปรุง
ปรัชญา อาชีพที่สามารถประกอบได้ ของหลักสูตร อีกทั้งมีการปรับปรุงข้ อมูลความสาคัญของหลักสูตร มี
การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรายวิชาใหม่ให้ มีความทันสมัยสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ2555
ปร.ด.
หมวด
หมวด
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. หมวดปริญญานิพนธ์
รวม

ผูเ้ ข้าศึกษาด้วยวุฒิ
ปริญญาโท
แบบ 1.1 แบบ 2.1
18
6
48
36
48
60

ผูเ้ ข้าศึกษาด้วยวุฒิ
ปริญญาตรี
แบบ 2.2
36
6
48
90

หลักสูตรปรับปรุง 2560
ปร.ด.
หมวด
หมวด
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือก
ค. หมวดปริญญานิพนธ์
รวม
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ผูเ้ ข้าศึกษาด้วยวุฒิ
ปริญญาโท
แบบ 1.1 แบบ 2.1
15
6
48
36
48
57

ผูเ้ ข้าศึกษาด้วยวุฒิ
ปริญญาตรี
แบบ 2.2
30
6
48
84
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รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หมวดที่ 1 ข้ อ 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็ น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันวิจยั พฤติกรรม ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่จดั การเรี ยนการ
สอน โดยความร่ วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ กับ International
Islamic University of Malaysia (IIUM) และ
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
หมวดที่ 1อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จ
การศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถประกอบ
อาชีพเป็ นนักวิจัย อาจารย์ นักประเมินโครงการ
นักบริหารโครงการ นักพัฒนาบุคคลและสังคม
และนักวิชาการ
ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

หมวดที่ 1อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร มี
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอยหลักสูตร คือ อ.ดร.นาชัย
รศ.ดร.อังศินันท์ อ.ดร.จรัล
หมวดที่ 1
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ น
ต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

หมวดที่ 2 ปรัชญา
บัณฑิตเป็ นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้นาที่
บูรณาการองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และ
วิธี
วิทยาการวิจยั เพียบพร้ อมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อประยุกต์ส่กู ารพัฒนาคุณภาพบุคคลและ
สังคมอย่างยั่งยืน
หมวดที่ 2ความสาคัญ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. เพิ่มเติมรายละเอียดความร่วมมือกับ
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ในการเป็ นกองบรรณาธิการวารสารและเป็ น
Peer Review ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ประเมินบทความวิชาการและบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
เพิ่มเติมอาชีพที่นิสติ สามารถประกอบได้ ดังนี้
1. อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการ
อธิบายและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและ
สังคม เช่นจิตวิทยา สังคมวิทยา การศึกษา
การพัฒนามนุษย์และสังคม การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้ น
2. นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและ
เอกชน
3.นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและ
เอกชน
4. นักประเมินโครงการหรือนักบริหาร
โครงการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
นักพัฒนาบุคคลและสังคมในหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชน
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
จาก อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์ เป็ น ผศ.ดร.
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ และเพิ่ม ผศ.ดร.คานู
ปรียา โมฮาน
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่ทนั สมัย โดยใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเพิ่มเติม
ข้ อมูลที่ทนั สมัยสอดคล้ องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
บัณฑิตเป็ นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้นา
เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ส่กู ารพัฒนาคุณภาพ
บุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน

ปรับเปลี่ยนข้ อมูลให้ มีความทันสมัย
สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มเติม
ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เช่นกระทรวง
พัฒนาสังคม สานักงานคณะกรรมการวิจัย
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

แห่งชาติ เป็ นต้ น
หมวดที่ 3 อาจารย์ประจา
เพิ่มเติมอาจารย์ประจาเป็ น 29 ท่านเพื่อให้
จานวนอาจารย์ประจา 16 ท่าน
เหมาะสมกับเกณฑ์การบริหารจัดการ
หลักสูตรและการควบคุมปริญญานิพนธ์ของ
นิสติ
หมวดที่ 3 อาจารย์พิเศษ จานวน 16 ท่าน
เพิ่มเติมอาจารย์พิเศษ ที่มีความเหมาะสม
โดยเป็ นอาจารย์พิเศษที่สอดคล้ องกับ
สาขาวิชา มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับ
สาขาวิชา
วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I
วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
3(2-2-5)
RB 501 Research Methods in Behavioral RB 501 Research Methods in Behavioral
Science I
Science
ศึกษางานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อให้ เข้ าใจ งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อให้ เข้ าใจ
วิธกี ารวิจัยที่ใช้ ในการทาความเข้ าใจ อธิบาย
วิธกี ารวิจัยที่ใช้ ในการทาความเข้ าใจ อธิบาย
ทานาย พฤติกรรมบุคคลและสังคม โดยศึกษา
ทานาย พฤติกรรมบุคคลและสังคม โดย
ขั้นตอนต่างๆของการวิจัยตั้งแต่การเลือกปัญหา ศึกษาขั้นตอนของการวิจัยตั้งแต่การเลือก
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ ปัญหาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ จนถึง
ผลจากการวิจยั การเลือกใช้ วิธวี จิ ัยที่เหมาะสม
การเผยแพร่ผลจากการวิจัยการเลือกใช้ วิธี
กับโจทย์วิจัย และทาการวิพากษ์วิจารณ์จุดแข็ง
วิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัยและทาการ
และจุดอ่อนของการวิจัย โดยให้ ครอบคลุมการ
วิพากษ์วจิ ารณ์จุดแข็ง และจุดอ่อนของการ
วิจัยเชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ ฝึ ก
วิจัย โดยให้ ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณ
ปฏิบัติเขียนเค้ าโครงการวิจัยทางพฤติกรรม
และการวิจัยเชิงคุณภาพ ฝึ กเขียนเค้ า
ศาสตร์ท่ไี ด้
โครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ไี ด้
มาตรฐาน
วป 502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทาง วป 502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด
พฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
ทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
RB 502 Construction and Development of
RB 502 Construction and Development
Measuring Instruments in Behavioral
of Measuring Instruments in Behavioral
Science
Science
ศึกษาหลักการเบื้องต้ นเกี่ยวกับการวัดตามทฤษฎี ศึกษาหลักการเบื้องต้ นเกี่ยวกับการวัดตาม
การทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่ วิธกี าร
ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่
สร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปร วิธกี ารสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ทาง พฤติกรรมศาสตร์ และฝึ กปฏิบัตกิ าร
วัดตัวแปรทาง พฤติกรรมศาสตร์ และฝึ ก
วางแผนเครื่องมือวัด การเขียนข้ อคาถาม หรือ
ปฏิบัติการวางแผนเครื่องมือวัด การเขียนข้ อ
ข้ อความ การวิเคราะห์รายข้ อ การทดสอบและ คาถาม หรือข้ อความ การวิเคราะห์รายข้ อ
การปรับปรุงข้ อคาถาม การวิเคราะห์คุณภาพของ การทดสอบและการปรับปรุงข้ อคาถาม การ
เครื่องมือวัด การเขียนรายงานกระบวนการสร้ าง วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัด การเขียน
และพัฒนาเครื่องมือวัด รวมทั้งรู้จักวิธกี ารใช้
รายงานกระบวนการสร้ างและพัฒนา
เครื่องมือวัดต่างๆ ในการรวบรวมและ
เครื่องมือวัด รวมทั้งรู้จักวิธกี ารใช้ เครื่องมือ
ตีความหมายของข้ อมูล
วัดในการรวบรวมและตีความหมายของ
ข้ อมูล
วป 503 พื้ นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
RB 503 Foundations of Qualitative
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วป 510 ความรูพ้ นฐานทางสถิ
ื้
ติในการวิจัย
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
RB 510 Fundamental of Statistics in
Behavioral Science Research
ศึกษาสถิติเพื่อบรรยายและสรุปข้ อมูล หลักการ
ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการ
พยากรณ์และสถิตินอนพาราเมทริก โดยการฝึ ก
ปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป
รวมทั้งการเลือกใช้ สถิติท่เี หมาะสมเพื่อตอบ
ปัญหาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 511 สถิติเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
พฤติกรรมศาสตร์ I 3(2-2-5)
RB 511 Statistics for Data Analysis in
Behavioral Science I
ศึกษาสถิติสาคัญที่ใช้ ในการวิจยั ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ กาวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งทางเดียว
และสองทาง การเปรียบเทียบรายคู่สาหรับ
อิทธิพลหลักและปฏิสมั พันธ์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่
ปรับแล้ ว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยฝึ กวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป
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Research
แนวคิดหลักการของระเบียบวิธวี ิจัยเชิง
คุณภาพ ตัวอย่างผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มี
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ ฝึ กปฏิบัติการ
ออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยผ่าน
การฝึ กปฏิบัติจริงในสนามวิจัย
วป 504 การวิจัยพื้ นฐานและทักษะ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
RB 504 Fundamental Research and
Acadamic English Skills
ทักษะการวิจัยที่สาคัญและจรรยาบรรณของ
การวิจัย การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็ นระบบ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย การ
กาหนดหัวข้ อการวิจยั จากการทบทวนงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ อง การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การเขียนเพื่อการวิจัยทั้งแบบที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ การฝึ กการสื่อสารเพื่อ
การวิจัย
วป 510 ความรูพ้ นฐานทางสถิ
ื้
ติในการ
วิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
RB 510 Fundamental of Statistics in
Behavioral Science Research
ศึกษาสถิติเพื่อบรรยายและสรุปข้ อมูล
หลักการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรและการพยากรณ์และสถิตินอนพาราเมท
ริก โดยการฝึ กปฏิบตั ิวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
โปรแกรมสาเร็จรูป รวมทั้งการเลือกใช้ สถิติท่ ี
เหมาะสมเพื่อตอบปัญหาการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์
วป 511 สถิติเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
พฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
RB 511 Statistics for Data Analysis in
Behavioral Science
สถิติเชิงบรรยาย การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยสถิติทดสอบที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งทางเดียวและสอง
ทาง การเปรียบเทียบรายคู่สาหรับอิทธิพล
หลักและปฏิสมั พันธ์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่
ปรับแล้ ว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
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วป 512 สถิติเพือ่ งานวิจัยเชิงทดลองทาง
พฤติกรรมศาสตร์ II 3(2-2-5)
RB 512 Statistics for Experimental Research
in Behavioral Science II
ศึกษาแบบจาลองทางสถิติเชิงเส้น การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม การเปรียบเทียบพหุคูณ และการวิเคราะห์
ถดถอย เพื่อใช้ ในแบบแผนการทดลองทาง
พฤติกรรมศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบ
แผนสุ่มสมบูรณ์ท่มี ีแฟกเตอร์เดียวและหลาย
แฟกเตอร์ แบบแผนสุ่มภายในบล็อก แบบแผน
วัดซา้ เป็ นต้ น โดยฝึ กวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป

วป 701 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ II
3(2-2-5)
RB 701 Research Method in Behavioral
Science II

วป 512 สถิติเพือ่ งานวิจัยเชิงทดลองทาง
พฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
RB 512 Statistics for Experimental
Research in Behavioral Science
หลักการวิจัยเชิงทดลอง แบบจาลองทางสถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
เปรียบเทียบพหุคูณ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ถดถอย เพื่อ
ใช้ ในแบบแผนงานวิจัยเชิงทดลองทาง
พฤติกรรมศาสตร์แบบสุ่มสมบูรณ์ท่มี ีแฟค
เตอร์เดียว แบบแผนแฟคทอเรียลที่มกี ารสุ่ม
สมบูรณ์ แบบแผนสุ่มภายในบล็อก แบบ
แผนการวัดซา้ แบบแผนจัตุรัสลาติน แบบ
แผนไฮราคิคอลและสปลิทพล็อท และแบบ
แผนที่มีตัวแปรร่วม
วป 513 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ใน
งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
RB 513 Digital Technology Applications
in Behavioral Science Research
การใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในกระบวนการวิจัยทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตั้งแต่การคิดและ
ออกแบบการวิจัย การจัดระบบข้ อมูล การ
สืบค้ นข้ อมูล การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์
ข้ อมูลและการแปลผล การจัดทา
บรรณานุกรม
วป 701 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
ขั้นสูง 3(2-2-5)
RB 701 Advance Research Methods in
Behavioral Science

ศึกษาหลักการและวิธกี ารวิจัยที่ใช้ เพื่อการพัฒนาบุคคลและ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆ และวิธวี ิจัย
ใหม่ ๆ ที่ผ้ ูเรียนสนใจ วิเคราะห์และฝึ กปฏิบัติวิธวี ิจัยในแต่
ละรูปแบบที่ตอบโจทย์ทางพฤติกรรมศาสตร์

ศึกษาหลักการและวิธกี ารวิจัยขั้นสูงที่ใช้ เพื่อการพัฒนา
บุคคลและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ และวิธีวิจัยใหม่ ๆ
ที่ผ้ ูเรียนสนใจ วิเคราะห์และฝึ กปฏิบัติวิธวี ิจัยในแต่ละ
รูปแบบที่ตอบโจทย์ทางพฤติกรรมศาสตร์

วป 702 เทคนิ ค การวิ เคราะห์เครื่ อ งมื อ วัด ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
RB 702 Analytical Technique for Measuring
Instruments in Behavioral Science
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติเทคนิคต่างๆ ในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัด และสรุปผลในการวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์ท่ซี ับซ้ อนได้ แก่ Multidimensional
scaling, Factor analysis, Multitrait-Multimethod
technique, Item response theory และ Content
analysis
วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5)
RB 703 Qualitative Research Methods
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติวิธวี ิทยาในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ซึ่งเน้ นด้ านการศึกษาเชิงคุณภาพ

วป 702 เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องมือวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
RB 702 Analytical Technique for
Measuring Instruments in Behavioral Science
ศึกษาและฝึ กปฏิบัติเทคนิค การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัด และสรุปผลในการวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์ท่ซี ับซ้ อน Multidimensional
scaling, Factor analysis, MultitraitMultimethod technique, Item response theory
และ Content analysis
วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5)
RB 703 Qualitative Research Methods
แนวคิดหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่าง ๆ การวิจัยเชิงชาติ

วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
RB 513 Computer Applications in
Behavioral Science Research
ศึกษาการใช้ คอมพิวเตอร์ในกระบวนการวิจัยทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพและฝึ กปฏิบัตกิ ารสืบค้ น
การจัดการข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
รวมทั้งการจัดทาบรรณานุกรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

หมายเหตุ
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
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พื้นฐาน ด้ านวิธวี ิทยา วิธวี ิจัยเชิงคุณภาพขั้นพื้นฐาน
และผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
Study and practice of social science research
methodologies, focusing on the qualitative
research methodology, basic qualitative methods,
and accepted standards of qualitative research
works.

พันธุว์ รรณนา การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา การ
วิจัยแบบกรณีศึกษา การวิจัยแบบสร้ างทฤษฎีจาก
ฐานราก ฝึ กปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียน
รายงานการวิจัย

 รายวิชาใหม่

วป 704 วิธีการวิจัยทางสันติภาพและความ
ขัดแย้ง 3(3-0-6)
RB 704 Research Methods in Peace and
Conflict
ศึกษางานวิจัยทางสันติภาพและความขัดแย้ งทั้ง
ในเชิงทฤษฎี ปฏิบัติ และจริยธรรมของการวิธกี าร
วิจัยในทางความขัดแย้ งจากมุมมองของ
พฤติกรรมศาสตร์ เพื่อให้ เข้ าใจวิธกี ารวิจัยที่ใช้ ใน
การทาความเข้ าใจ อธิบาย ทานาย พฤติกรรม
บุคคลและสังคม โดยศึกษาขั้นตอนต่างๆของ
การวิจัยตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการ
วิจัย การเลือกใช้ วิธวี ิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัย
และทาการวิพากษ์วิจารณ์จุดแข็ง และจุ ดอ่อนของ
การวิจัย โดยให้ ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ ฝึ กปฏิบัติเขียนเค้ า
โครงการวิจัยทางสันติภาพและความขัดแย้ งที่ได้
มาตรฐาน
วป 705 การวิจัยขั้นสูงและทักษะภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ 3(2-2-5)
RB 705 Advance Research and Academic
English Skills
ทักษะการวิจัยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนัก
พฤติกรรมศาสตร์ การใช้ จรรยาบรรณในการ
วางแผน ดาเนินการ และเขียนรายงานการวิจัย
การใช้ APA สไตล์ในการเขียน บทคัดย่อและ
รายงานการวิจัย การฝึ กการนาเสนอ เค้ า
โครงการวิจัย และผลจากการวิจัย
วป 706 การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่
3(2-2-5)
RB 706 Innovative Behavioral Assessment
พฤติกรรมที่มีลักษณะซับซ้ อนในยุคดิจิทลั วิธกี าร
ประเมินพฤติกรรมแนวใหม่ หลักการและการ
ประยุกต์ใช้ วิธกี ารประเมินแนวใหม่ในการ
ประเมินพฤติกรรม โดยบูรณาการทฤความ
เที่ยงตรงและโมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา
วป 707 ทฤษฎีการตอบสนองรายข้อสาหรับ
พฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
RB 707 Item Response Theory for
Behavioral Science
ความรู้พ้ ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองราย
ข้ อ และโมเดลการตอบสนองรายข้ อที่มี

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
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 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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วป 791 การบริหารจัดการโครงการ
RB 791 Project Management 3(2-2-5)
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ค่าพารามิเตอร์ตัวเดียว สองตัว สามตัว และ
หลายตัวเลือก การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้ างเครื่องมือวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์ตามโมเดลการตอบสนองราย
ข้ อ
ปรับออก

ศึกษาหลักการและขั้นตอนการบริหาร
จัดการโครงการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และการประเมินผลสาเร็จของโครงการโดยใช้
เทคนิคหรือวิธกี ารจากสหวิทยาการ วิธกี ารทาง
เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการ และจิตวิทยา
องค์การ
กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์

วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิ ตวิทยา
3(3-0-6)
RB 521 Behavioral Science in Psychological
Perspectives
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กลุ่มการรู้คิด กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม กลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มมนุษย
นิยม และผลการวิจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรม
ศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องมาอธิบายพฤติกรรมของบุคคล
และกลุ่มแนวคิดใหม่ ๆ รวมทั้งศึกษาจิตวิทยา
สรีระ และอิทธิพลของพันธุกรรม และ
สิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล

วป 522 ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิ ต
3(3-0-6)
RB 522 Theories and Research in
Psychological Development
ศึกษาทฤษฎี และการวิจัยที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการทางจิตของบุคคลด้ านการรู้คิด และ
ภาษา อารมณ์ สังคม และจริยธรรม ตลอดจน
ศึกษาวิธกี ารวิจัยเชิงพัฒนาการแบบต่างๆ
วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับ
พฤติกรรม3(3-0-6)
RB 523 Behavior Analysis and Behavior
Modification
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทาง
จิตวิทยาตามทฤษฎีการเรียนรู้ การวางเงื่อนไข
และแนวคิดพฤติกรรมปัญญานิยม มาใช้ ในการ
วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม ตลอดจน
ศึกษาและการใช้ เทคนิควิธกี ารต่างๆ ในการ

วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิ ตวิทยา
3(3-0-6)
RB 521 Behavioral Science in
Psychological Perspectives
ผลการวิจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรม
ศาสตร์ท่อี ธิบายพฤติกรรมของบุคคล และ
กลุ่มแนวคิดใหม่รวมทั้งศึกษาจิตวิทยาสรีระ
และอิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้ อมที่
มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล อิทธิพลของ
พันธุกรรม และสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคล อธิบายการเกิด
พฤติกรรมของบุคคลด้ วย ทฤษฎี กลุ่ม การรู้
คิด พฤติกรรมนิยม จิตวิเคราะห์ มนุษยนิยม
จิตวิทยาสรีระ และแนวคิดใหม่
วป 522 ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทาง
จิ ต3(3-0-6)
RB 522 Theories and Research in
Psychological Development
ทฤษฎี การวิจยั พัฒนาการทางจิตของบุคคล
ด้ านการรู้คิด ภาษา อารมณ์ สังคม และ
จริยธรรม วิธกี ารวิจัยเชิงพัฒนาการ

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรมและการ
ปรับพฤติกรรม3(3-0-6)
RB 523 Behavior Analysis and
Behavior Modification
ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไข แนวคิด
พฤติกรรมปัญญานิยม การวิเคราะห์
พฤติกรรม เทคนิคการปรับพฤติกรรม การ
สร้ างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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พัฒนา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล
วป 531 การรับรู ้ การรูค้ ิด และการสื่อสาร
3(3-0-6)
RB 531 Perception, Cognition, and
Communication
การศึกษาการรับรู้ การรู้คิด และการสื่อสาร
ต่างๆ พัฒนาการทางการรับรู้และการรู้คิด ปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ การรู้คิด และการ
สื่อสาร การสื่อสารต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรู้คิด การ
ส่งเสริมความสามารถในการรับรู้ การรู้คิด และ
การสื่อสาร
วป 532 เจตคติและการทานายพฤติกรรม
3(3-0-6)
RB 532 Attitudes and the Prediction of
Behavior
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี การวัด และการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติ ศึกษาทฤษฎีและผลวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกบั
พฤติกรรม โดยเน้ นจิตลักษณะ และปัจจัยต่างๆ
ที่ช่วยให้ เข้ าใจและทานายความสัมพันธ์ระหว่าง
เจตคติกบั พฤติกรรมของบุคคล ศึกษา
กระบวนการพัฒนาเจตคติต่อพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์
วป 533 จิ ตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความ
ขัดแย้งเพือ่ คุณภาพชีวิตการทางาน 3(3-0-6)
RB 533 Positive Psychology and Conflict
Management for the Quality of Work Life
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยาเชิงบวก
เพื่อการเสริมสร้ างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และบูรณา
การกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการ
จัดการปัญหาความขัดแย้ งเพื่อการมีคุณภาพชีวิตการ
ทางานที่ดี

วป 534 ปฏิสมั พันธ์และการปรับตัวในการ
ทางานต่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)
RB 534 Interactions and Adjustment in
Intercultural Work Context
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
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วป 531 การรับรู ้ การรูค้ ิด และการ
สื่อสาร 3(3-0-6)
RB 531 Perception, Cognition, and
Communication
การรับรู้ การรู้คิด และการสื่อสารพัฒนาการ
ทางการรับรู้ การรู้คิด ปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ การรู้คิด และการ
สื่อสาร การส่งเสริมความสามารถในการรับรู้
การรู้คิด และการสื่อสาร

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วป 532 เจตคติและการทานายพฤติกรรม
3(3-0-6)
RB 532 Attitudes and the Prediction
of Behavior
ความหมาย ทฤษฎี การวัด และการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติ ทฤษฎีและผลวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกบั
พฤติกรรม จิตลักษณะและปั จจัยที่ทานาย
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกบั พฤติกรรม
ของบุคคล และการพัฒนาเจตคติต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วป 532 จิ ตวิทยาเชิงบวกและการจัดการ
ความขัดแย้งเพือ่ คุณภาพชีวิตการทางาน
3(3-0-6)
RB 533 Positive Psychology and Conflict
Management for the Quality of Work Life
ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไข แนวคิด
พฤติกรรมปัญญานิยม การวิเคราะห์พฤติกรรม
เทคนิคการปรับพฤติกรรม การสร้ างโปรแกรม
การปรับพฤติกรรม

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วป 533 ปฏิสมั พันธ์และการปรับตัวในการ
ทางานต่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)
RB 533 Interactions and Adjustment in
Intercultural Work Context
แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ที่ เกี่ ยวกั บ ค่ านิ ย ม
ปฏิสัมพั นธ์ทางสังคมของกลุ่ มคนที่มีวัฒนธรรม
ต่างกัน การปรั บตัวและวิธีการปฏิบัติของการอยู่
ร่ ว มกั น ระหว่ า งคนท างานต่ า งวั ฒ นธรรมใน
องค์การเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตการทางาน

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วป 533 ปฏิสมั พันธ์และการปรับตัวในการ
ทางานต่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)
RB 533 Interactions and Adjustment in
Intercultural Work Context
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับค่านิยม

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
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ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนที่มี
วัฒนธรรมต่างกัน การปรับตัวและวิธกี าร
ปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนทางาน
ต่างวัฒนธรรมในองค์การเพื่อสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตการทางาน
วป 534 จิ ตวิทยาสุขภาพ 3(2-2-5)
RB 534 Health Psychology
แนวคิดทฤษฎี การวิจัยทางด้ านสุขภาพ สุข
ภาวะ อิทธิพลของจิตวิทยาสุขภาพ การ
ประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ความฉลาด
ทางสุขภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ โรคจากการทางาน
ความเครียด การเผชิญความเครียด

 รายวิชาใหม่

วป 541พื้ นฐานทางสังคมเกีย่ วกับพฤติกรรม
มนุ ษย์ 3(3-0-6)
RB 541 Social Foundations of Human Behavior
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทาง
สังคมที่เป็ นพื้นฐานสาคัญในการศึกษาพฤติกรรม
มนุษย์ด้านต่างๆ ตลอดจนประยุกต์ใช้ แนวคิดเพื่อ
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

วป 541 พื้ นฐานทางสังคมเกีย่ วกับพฤติกรรม
มนุ ษย์ 3(3-0-6)
RB 541 Social Foundations of Human
Behavior
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางสังคมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย์ และการประยุกต์ใช้ แนวคิด
ทฤษฎีเพื่อการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วป 542 การแบ่งชั้นทางสังคมกับการเปลี่ยน
ชั้นทางสังคม 3(3-0-6)
RB 542 Social Stratification and Social
Mobility

ปรับออก

วป 543 การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและ
พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)
RB 543 Social Change and Human
Behavior
ศึกษาที่มาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปั จจัย
ต่าง ๆ ที่นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
ทฤษฎีสาคัญทางสังคมวิทยาในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ศึกษาผลของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อการปรับตนและ
กลุ่มทางสังคม
วป 544 โครงสร้างและระบบสังคม
3(3-0-6)
RB 544 Social Structure and Social System
วป 545 พฤติกรรมเบีย่ งเบน 3(3-0-6)
RB 545 Deviant Behavior
วป 546 การวิเคราะห์และการพัฒนา
ครอบครัว 3(3-0-6)
RB 546 Family Analysis and Development

วป 542 การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและ
พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6)
RB 542 Social Change and Human
Behavior
ปั จจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี
ต่อการปรับตนและกลุ่มทางสังคม

ค่านิยม และปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนที่มี
วัฒนธรรมต่างกัน แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการ
ปรับตัว และวิธกี ารปฏิบัติของการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างคนทางานต่างวัฒนธรรมในองค์การเพื่อ
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตการทางาน

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ปรับออก

ปรับออก
วป 543 การวิเคราะห์และการพัฒนา
ครอบครัว 3(3-0-6)
RB 543 Family Analysis and
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 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
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ศึกษาครอบครัวประเภทต่าง ๆ ในสังคม
เกษตรกรรมและสังคมอุตสาหกรรม สังคม
ชนบทและสังคมเมือง บทบาทและหน้ าที่ของ
ครอบครัวต่อบุคคลและสังคม ศึกษา ปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะและ
บทบาทหน้ าที่ของครอบครัว และผลที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงนั้น ใช้ ผลการวิจัยหาแนวทาง
เพื่อพัฒนาครอบครัวในสังคมไทย

วป 561 โครงสร้างและกระบวนการทางการ
เมือง 3(3-0-6)
RB 561 Political Structure and Process
ศึกษาโครงสร้ างและกระบวนการทางการเมือง
โดยเน้ นที่โครงสร้ างสถาบันทางการเมือง และ
บทบาทของสถาบันทางการเมืองที่สาคัญ
บทบาทชนชั้นผู้นาทางการเมือง ทหาร พรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ระบบราชการ
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการมีส่วนร่วมการ
ถ่ายทอดทางการเมือง สิ่งแวดล้ อมทางการเมือง
เสถียรภาพทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง การเลือกตั้ง และนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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Development
ครอบครัวสังคมเกษตรกรรมและสังคม
อุตสาหกรรม สังคมชนบทและสังคมเมือง
บทบาทและหน้ าที่ของครอบครัวต่อบุคคล
และสังคม ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะและบทบาทหน้ าที่ของครอบครัว
และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นใช้
ผลการวิจัยหาแนวทางเพื่อพัฒนาครอบครัว
ในสังคมไทย
วป 551 พฤติกรรมศาสตร์เชิง
มานุษยวิทยา 3(2-2-5)
RB 551 Behavioral science in cultural
anthropology perspective
พฤติกรรมมนุษย์ผ่านการมองแบบองค์รวม
พฤติกรรมมนุษย์ท่กี าเนิดจากอิทธิพลทาง
วัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่าง
ในความเป็ นมนุษย์ และมิติของพฤติกรรม
มนุษย์ผ่านแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย
ทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ประยุกต์แนวคิด
ทฤษฎีทางมนุษยวิทยาวัฒนธรรมเพื่อการวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 561 โครงสร้างและกระบวนการ
ทางการเมือง 3(3-0-6)
RB 561 Political Structure and
Process
โครงสร้ างและกระบวนการทางการเมือง โดย
เน้ นที่โครงสร้ างสถาบันทางการเมือง และ
บทบาทของสถาบันทางการเมืองที่สาคัญ
บทบาทชนชั้นผู้นาทางการเมือง ทหาร พรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ระบบราชการ
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการมีส่วนร่วม การ
ถ่ายทอดทางการเมือง สิ่งแวดล้ อมทาง
การเมือง เสถียรภาพทางการเมือง การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเลือกตั้ง และ
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน

คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วป 562 พุทธศาสนากับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
RB 562 Buddhism and Quality of Life
แนวคิดของพระพุทธศาสนา เน้ นการได้ มาซึ่งสัจ
ธรรมจากการตรัสรู้ ลักษณะ หลักไตรลักษณ์
หลักอิทปั ปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท หลัก
อริยสัจ 4 หลักกรรม หลักศีลธรรม หลักคุณธรรม
ที่สมั พันธ์กบั คุณภาพชีวิต

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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วป 563 พฤติกรรมการสือ่ สารในสังคมดิจิทลั
3(3-0-6)
RB 563 Communication Behavior in Digital
Age
ทฤษฎีการสื่อสาร พัฒนาการของเทคโนโลยี
พฤติกรรมการสื่อสารยุคดิจิทลั ปัจจัยที่สง่ ผลต่อ
พฤติกรรมการสื่อสารหลากหลายบริบท องค์
ความรู้ด้านการวิจัยพฤติกรรมการสื่อสาร กลยุทธ์
การสื่อสารในยุคดิจิทลั
วป 564 จิ ตวิทยาเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
RB 564 Economic Psychology
ศึกษากลไกทางจิตวิทยาที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
ทางเศรษฐศาสตร์ ความชอบ การตัดสินใจเลือก
ทางเลือก ปฏิสมั พันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยที่
ส่งอิทธิพลต่อความชอบ การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกและปฏิสมั พันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ศึกษา
ผลของการตัดสินใจเลือกเชิงปรากฏการณ์และ
กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์จากการตัดสินใจ
วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
3(3-0-6)
RB 571 Population and Social Development
RB 571 Population and Social Development
ศึกษาว่าระบบการศึกษา หรือการศึกษาใน
วิสยั ทัศน์ด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนต่างๆ ทาหน้ าที่ในการแปรสภาพทรัพยากรบุคคล การศึกษากับการพัฒนาสังคม และการนา
สู่สภาพการเป็ นพลเมืองดี การเป็ นกาลังแรงงานตาม การศึกษามาพัฒนาคนและสังคม
ความต้ องการของงานในสาขาต่างๆ อย่างไรใน
สภาพแวดล้ อมปัจจุ บัน และความจากัดของทรัพยากร
ในโลกนี้ วิเคราะห์โดยใช้ แนวทางพฤติกรรมศาสตร์
เป็ นหลัก เพื่อแสวงหาทิศทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาตามบริบทของสังคมไทย
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของ วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการ
มนุ ษย์ 3(3-0-6)
ของมนุ ษย์ 3(3-0-6)
RB 581 Socialization and Human Development RB 581 Socialization and Human
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวกับ
Development
ปรากฏการณ์ของการถ่ายทอดทางสังคม เน้ นอิทธิพล แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ
ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้ อม และศึกษา
ในการถ่ายทอดทางสังคม อิทธิพลระหว่างมนุษย์
กระบวนการในการถ่ายทอดทางสังคม ได้ แก่ การ
กับสภาพแวดล้ อม ผลที่มีต่อลักษณะทางจิตใจ
เลี้ยงดูเด็ก การให้ การศึกษาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
และพฤติกรรมของบุคคล
พัฒนาการของมนุษย์ในหลายด้ าน
วป 582 พฤติกรรมศาสตร์กบั ความยากจน
วป 582 พฤติ กรรมศาสตร์กบั ความเหลื่อมล้ า
3(3-0-6)
3(3-0-6)
RB 582 Behavioral Science and Poverty
RB 582 Behavioral Science and Poverty
ศึกษาแนวความคิดของความยากจน และความ
แนวความคิดของความเหลื่อมลา้ ตามแนว
แร้ นแค้ นในแนวพฤติกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความ
พฤติกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความเหลื่อมลา้ ทาง
แร้ นแค้ นทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ ศึกษา
เศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ วัฒนธรรมของความ
วัฒนธรรมของความยากจน โดยมุ่งเน้ นการปรับตัว
เหลื่อมลา้ โดยมุ่งเน้ นการปรับตัวของบุคคลและ
ของบุคคล และค่านิยมของสังคม ตลอดจนหา
ค่านิยมของสังคมตลอดจนหาแนวทางแก้ ปัญหา
แนวทางแก้ ปัญหาความยากจน
ความเหลื่อมลา้ ทางสังคม
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หมายเหตุ
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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หมายเหตุ

วป 583 จริยธรรมกับจริยศึกษา 3(3-0-6)
RB 583 Morality and Moral Education
ศึกษาทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
โดยเฉพาะทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา ซึ่งจะช่วย
อธิบายความหมายและองค์ประกอบของจริยธรรม
ศึกษาสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
จริยธรรมของบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาจริยธรรม ซึ่งปฏิบัติในโรงเรียนและชุมชน

วป 583 จริยธรรมกับจริยศึกษา 3(3-0-6)
RB 583 Morality and Moral Education
ทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
ความหมายและองค์ประกอบของจริยธรรมศึกษา
แนวทางการพัฒนาจริยธรรม ซึ่งปฏิบัติใน
โรงเรียนและชุมชน

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วป 584 การพัฒนาในสังคมไทย3(3-0-6)
RB 584 Development in Thai Society
การศึกษาพัฒนาในแง่กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิด colonization, westernization,
urbanization, industrialization, modernization
and globalization

วป 584 การพัฒนาในสังคมไทย
3(3-0-6)
RB 584 Development in Thai Society
การพัฒนาในแง่กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิด Colonization, Westernization,
Urbanization, Industrialization,
Modernization and Globalization

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วป 585 การบริหารจัดการโครงการ
3(2-2-5)
RB 585 Project Management
ศึกษาหลักการและขั้นตอนการบริหารจัดการ
โครงการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการ
ประเมินผลสาเร็จของโครงการโดยใช้ เทคนิคหรือ
วิธกี ารจากสหวิทยาการ วิธกี ารทางเศรษฐศาสตร์
การบัญชี การจัดการ และจิตวิทยาองค์การ

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วป 591 การคิดถูกวิธี 3(2-2-5)
RB 591 Right Thinking
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการคิดที่
เป็ นวิธกี ารแห่งปัญญา ตามแนวคิดทางตะวันออก
และตะวันตก พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัตเิ พื่อนามาใช้ ใน
การปรับวิธคี ิดของบุคคลและกลุ่มที่นาไปสู่การ
พัฒนาชีวิตที่ดีข้ นึ ของบุคคลและสังคม
วป 681 สภาพแวดล้อมกับการปรับตัว
3(3-0-6)
RB 681 Environment and Adjustment
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้ อมด้ าน
กายภาพและสังคมที่มีผลต่อสุขภาพกาย
สุขภาพจิต และการปรับตัวของบุคคล และกลุ่ม
ทางสังคม ศึกษาแนวที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
เพื่อเป็ นการป้ องกันแก้ไขปัญหา และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
วป 682 การวิจัยเพือ่ วางนโยบายการพัฒนา
เด็ก และเยาวชน 3(3-0-6)
RB 682 Research for Youth Development
Policy
ศึกษาและประมวลผลเกี่ยวกับการวิจยั ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ท้งั ในประเทศและต่างประเทศ
พร้ อมทั้งศึกษาสภาพสังคมไทยในปัจจุบันและ

ปรับออก

ปรับออก

วป 681 การวิจัยเพือ่ วางนโยบายการ
พัฒนาเด็ก และเยาวชน 3(3-0-6)
RB 681 Research for Youth
Development Policy
แนวคิดนโยบายสาธารณะ หลักการวิจยั และ
พัฒนา สภาพสังคมไทยในปัจจุบันและ
แนวโน้ มในอนาคต เพื่อวางแนวทางการวิจัย
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 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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แนวโน้ มในอนาคต เพื่อวางแนวทางการวิจัยที่
สามารถเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและองค์การ
วป 683 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางาน 3(3-0-6)
RB 683 Philosophy of Sufficiency Economy
and the Development of Quality of Life and
Work
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลและสังคมในด้ านต่างๆ รวมทั้ง
คุณภาพชีวิตในการทางาน
วป 687 การดารงชีวิตในชุมชนและการวางแผน
เพื่อการพัฒนาบุคคลแลสังคม 3(2-2-5)
RB 687 Community Living and Planning for
Personal-Social Development
ศึกษาวิจัยความเป็ นอยู่ของคนในเมือง และใน
ชนบทในเชิงนิเวศน์วิทยา และเชิงสังคมวิทยา ผล
ของการดารงชีวิตในชุมชนที่มีผลต่อบุคคล ศึกษา
แนวทางการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม
โดยผ่านองค์การต่าง ๆ ในชุมชน
วป 722 ผูน้ า สมาชิก และการพัฒนาองค์กร
RB 722 Leadership Membership and
Organization Development 3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาและสมาชิก การพัฒนา
องค์การ การจัดการ และการประยุกต์ใช้ เพื่อหาแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานอันนาไปสู่การ
บรรลุประสิทธิผลขององค์การ
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หมายเหตุ

ที่สามารถเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
วป 682 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางาน
3(3-0-6)
RB 682 Philosophy of Sufficiency
Economy and the Development of
Quality of Life and Work
วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลและสังคม คุณภาพชีวิตในการ
ทางาน
ปรับออก

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วป 721 ผูน้ า สมาชิก และการพัฒนาองค์กร
3(3-0-6)
RB 721 Leadership Membership and
Organization Development
บทบาทของผู้นาในการเปลี่ยนแปลงองค์การ
ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
ภาวะผู้นา ภาวะผู้ตาม และกระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ เพื่อบรรลุเป้ าหมายและ
พันธกิจขององค์การ
วป 722 จิ ตวิทยาเพือ่ สันติภาพ 3(3-0-6)
RB 722 Peace Psychology
การศึกษาตัวแบบทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์
ของจิตวิทยาเพื่อสันติภาพเพื่อทาความเข้ าใจการ
เกิดความขัดแย้ งและความรุนแรง แนวคิด
สันติภาพเชิงลบ (กาจัดความรุนแรง) และ
สันติภาพเชิงบวก (แสวงหาความยุติธรรมทาง
สังคม) ทั้งในระดับบุคคล องค์การ ชุมชน
สังคมไทยและประชาคมโลก
วป 723 จิ ตวิทยาเศรษฐศาสตร์กบั ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
RB 723 Economic Psychology and
Philosophy of Sufficiency Economy
ศึกษาบทบาทของปัจจัยและกระบวนการทาง
จิตวิทยาที่ส่งผลต่อวิจารณญาณการเลือก การ

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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ตัดสินใจ ความกินดีอยู่ดีของหน่วยเศรษฐกิจ
ทฤษฎีพรอสเพค ฟั งก์ชันมูลค่า ผลกระทบการ
วางทุน การสร้ างกรอบทางความคิดและการคิด
เชิงบัญชี การหลีกเลี่ยงการสูญเสีย การแก้ปัญหา
แบบรวบยอดและความเบี่ยงเบนของกระบวนการ
คิด การประยุกต์แนวคิดจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วป 732 กลวิธี และการประเมินผล เพือ่ การพัฒนา วป 732 กลวิ ธี และการประเมิ นผล เพื่อการ
คุณภาพชีวิตการทางาน 3(3-0-6)
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน 3(3-0-6)
RB 732 Techniques and Evaluation for the
RB 732 Techniques and Evaluation for the
Development of Work Life Quality
Development of Work Life Quality
วิเคราะห์คุณภาพชีวิตของบุคคลในงาน
การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของบุคคลในงานอาชีพ
อาชีพ และในสถานการณ์ต่างๆ ศึกษาสาเหตุ
และในสถานการณ์ต่าง ๆ สาเหตุ กระบวนการ
กระบวนการ และผลของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการ และผลของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน
ทางาน และการดาเนินชีวิตทั่วไป ตลอดจนการ
และการดาเนินชีวิตทั่วไป การพัฒนาตนเองและ
พัฒนาตนเองและผู้อ่นื เพื่อความสมบูรณ์ทางจิต
ผู้อ่นื เพื่อความสมบูรณ์ทางจิต และการหาวิธที ่จี ะ
รวมทั้งแสวงหาวิธที ่จี ะสร้ างเสริมและรักษาคุณภาพ
สร้ างเสริมและรักษาคุณภาพชีวิตด้ วยวิธกี ารทาง
ชีวิตที่เหมาะสม โดยอาศัยวิธกี ารทางพฤติกรรม
พฤติกรรมศาสตร์
ศาสตร์
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกีย่ วกับการ
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการ
ทางาน 3(3-0-6)
ทางาน 3(3-0-6)
RB 781 Work Socialization
RB 781 Work Socialization
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับวิธกี าร และ
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับวิธกี าร และ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเรื่องการทางาน การ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเรื่องการทางาน
ถ่ายทอดทางสังคมขององค์การและวิชาชีพ รวมทั้ง
การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การและวิชาชีพ
ปัจจัยเชิงเหตุของการทางานและผลของงานที่มีต่อ
ปัจจัยเชิงเหตุของการทางานและผลของงานที่มี
บุคลิกภาพและวิถีชีวิตของบุคคล
ต่อบุคลิกภาพและวิถีชีวิตของบุคคล
วป 787 พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรม
วป 761พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรม
มนุ ษย์ 3(3-0-6)
มนุ ษย์ 3(3-0-6)
RB 787 Buddhism and Human Behavior
RB 761 Buddhism and Human Behavior
Development
Development
ศึกษาธรรมชาติแห่ งพฤติกรรมมนุษย์ท้งั 3 ด้ านคือ
ศึกษาธรรมชาติแห่ งพฤติกรรมมนุษย์ท้งั 3 ด้ าน
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยเน้ นการเกิด
คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยเน้ น
ของพฤติกรรมที่เป็ นไปตามกฎแห่ งกรรมซึ่งเป็ นกฎ
การเกิดของพฤติกรรมที่เป็ นไปตามกฎแห่ งกรรม
หนึ่งในกฎของธรรมชาติท่เี ป็ นไปตามเหตุปัจจัย 5 กฎ ซึ่งเป็ นกฎหนึ่งในกฎของธรรมชาติท่เี ป็ นไปตาม
ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่ยังไม่ได้ พัฒนา ซึ่ง เหตุปัจจัย 5 กฎความแตกต่างระหว่างพฤติกรรม
เกิดจากเจตนาที่มีตัณหาเป็ นแรงผลักดันกับ
ที่ยังไม่ได้ พัฒนา ซึ่งเกิดจากเจตนาที่มีตัณหาเป็ น
พฤติกรรมที่พัฒนาแล้ วซึ่งเกิดจากเจตนาที่
แรงผลักดันกับพฤติกรรมที่พัฒนาแล้ วซึ่งเกิดจาก
ประกอบด้ วยปัญญาศึกษากระบวนการพัฒนา
เจตนาที่ประกอบด้ วยปัญญาศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ด้วยไตรสิกขา โดยมีบุพนิมิตของ
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ด้วย
มรรค 7 ประการ เป็ นตัวนาเข้ าสู่กระบวนการพัฒนา ไตรสิกขา โดยมีบุพนิมิตของมรรค 7 ประการ
และเป็ นตัวเสริมให้ การพัฒนามีประสิทธิผล
เป็ นตัวนาเข้ าสู่กระบวนการพัฒนา และเป็ นตัว
คุณสมบัติท่สี าคัญของกัลยาณมิตร การเข้ าใจความ
เสริมให้ การพัฒนามีประสิทธิผล คุณสมบัติท่ ี
แตกต่างระหว่างบุคคล อันมีเรื่องจริต 6 และบุคคล
สาคัญของกัลยาณมิตร การเข้ าใจความแตกต่าง
4 ประเภท ตลอดจนศึกษาเกณฑ์ในการตรวจสอบ ระหว่างบุคคล อันมีเรื่องจริต 6 และบุคคล 4
ผลของการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ คือ ภาวนา 4
ประเภท ตลอดจนศึกษาเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ผลของการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ คือ ภาวนา 4
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 ชื่อรายวิชา
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วป 886 สัมมนาการวิจัยพัฒนศึกษาการเพือ่ ชีวิต
การทางาน 3(1-4-4)
RB 886 Seminar in Development Education
Research for Work Life
อภิปรายแนวทางการวิจัยที่ได้ จากการประมวล
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ การศึกษา
พัฒนาบุคคล สังคม และการเตรียมบุคคลเพื่อชีวิต
การทางาน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการใช้ การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ การฝึ กอบรมพิเศษเพื่อพัฒนา
บุคคล และสังคมให้ สอดคล้ องกับจุ ดมุ่งหมายที่ต้งั ไว้
โดยวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา และพิจารณาความ
เหมาะสมกับจิตลักษณะของผู้เรียน จิตลักษณะของ
ผู้สอน และสภาพแวดล้ อมในการให้ การศึกษา
ตลอดจนเน้ นถึงการพัฒนาบุคคลเพื่อชีวิตการทางาน
ในชีวิตในอาชีพต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วป 991 การศึกษาเฉพาะบุคคล
1(0-0-3)
RB 991 Individual Study
ศึกษาอย่างลึกซึ้งเป็ นรายบุคคลตามความต้ องการและ
สนใจของนิสติ แต่ละคนในหัวข้ อประเด็นต่างๆ ที่เป็ น
แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์หรือเทคนิคการวิจัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

วป884 สัมมนาเทคนิคการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งและสร้างสันติภาพ 3(1-4-4)
RB884 Seminar in Techniques of Conflict
Resolution and Peace building
การศึกษาเทคนิคสาหรับการแก้ ปัญหาความ
ขัดแย้ งและสร้ างสันติภาพ เช่น การเจรจา การ
ไกล่เกลี่ย การร่วมมือ การแก้ ปัญหา สุนทรียสาธก
การไม่ใช้ ความรุนแรง และเทคนิคการสร้ าง
สันติภาพขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้
จะเน้ นปลูกสร้ างกลยุทธ์เช่นรณรงค์นโยบาย
สันติภาพ
วป 886 สัมมนาการวิจัยพัฒนศึ กษาการเพื่อ
ชีวิตการทางาน 3(1-4-4)
RB 886 Seminar in Development Education
Research for Work Life
แนวทางการวิจัยจากการประมวล ทฤษฎี งานวิจัย
เกี่ยวกับการใช้ การศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิตการ
ทางาน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การ
ฝึ กอบรมพิเศษ ความเหมาะสมกับจิตลักษณะ
ของทั้งผู้เรียนและผู้สอน สภาพแวดล้ อมในการ
ให้ การศึกษา การพัฒนาบุคคลเพื่อชีวิตการ
ทางานในชีวิตในอาชีพต่าง ๆ

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วป 991 การศึกษาเฉพาะบุคคล 3(0-0-3)
RB 991 Individual Study
ศึกษาอย่างลึกซึ้งเป็ นรายบุคคลตามความต้ องการ
และสนใจของนิสติ แต่ละคนในหัวข้ อประเด็นต่าง
ๆ ที่เป็ นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์หรือ
เทคนิคการวิจัย

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วป 803 ปฏิบตั ิการวิจัย
RB 803 Research Practicum 3(1-4-4)
ประยุกต์องค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
ศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ างเป็ น
โครงการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาบุคคลและสังคมปฏิบัติการวิจัยในขั้นตอน
ใดขั้นตอนหนึ่ง โดยอาจทาวิจัยเป็ นกลุ่ม หรือเข้ า
ร่วมในงานวิจัยของผู้มีประสบการณ์วิจัยสูง โดยมี
จานวนชั่วโมงปฏิบัติการอย่างน้ อย 120 ชั่วโมง
วป 804 ปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง 3(1-4-4)
RB 804 Advance Research Practicum
ดาเนินการวิจัยในโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
โดยทาให้ ครบตามกระบวนการของการวิจัย เริ่มตั้งแต่
การวางแผนโครงการวิจัย เก็บรวบรวมข้ อมูลและการ

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
 คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการวิจัย
วป 803 ปฏิบตั ิการวิจัย I 3(1-4-4)
RB 803 Research Practicum I
ประยุกต์องค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ างเป็ นโครงการวิจัย
ที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์เพื่อพัฒนาบุคคลและ
สังคม

วป 804 ปฏิบตั ิการวิจัย II 3(1-4-4)
RB 804 Research Practicum II
การร่วมดาเนินการวิจัยในโครงการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ โดยทาให้ ครบตามกระบวนการของการวิจัย
เริ่มตั้งแต่การวางแผนโครงการวิจัย การดาเนินการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560

 รหัสวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อนาเสนอและ
เผยแพร่
วป 899 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
36 หน่วยกิต

วป 999 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
48 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อนาเสนอ
และเผยแพร่
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
36 หน่วยกิต
GRD 891 Doctoral Dissertation

หมายเหตุ
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ปพอ 892 ปริ ญ ญานิ พนธ์ระดับปริ ญ ญาเอก  รหัสวิชา
48 หน่วยกิต
 ชื่อรายวิชา
GRD 892 Doctoral Dissertation
 จานวนหน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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MEMORANDUM OF UNDERSTA~DING
I
I
I
I

BETWEEN
International Islamic University Malay?ia
Department of Psychology, KIRKH

AND

~

""-~~-',

Srinakharinwirot University Thailanq
Behavioral Science Research Institute

th

(ON: 5 October 2012)

i
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I
I
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INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (Company No.
101067-P) , an International Islamic Institution of Higher Learning,
incorporated in Malaysia under the Companies Act, 1965 and having it
address at Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur (hereinaft~r referred to
as IIIIUM") of the first part and shall include its lawful r~lpresentatives
and permitted assigns; AND Behavioral Science Rese~~ch Institute,
Srinakharinwirot University (hereinafter referred to as (/~SRI") of the
second part whose address is at 114 Sukhumvit Soi 23 Road, Klongtoey
Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand, and shall include its lawful
l
representatives and permitted assigns; (hereinafter l referred to
singularly as lithe Party" and collectively as lithe PartiesJ/, I

WHEREAS

A. IIUM is an established University which strives to trengthen its
academic and research excellence through various ~collaboration
with other parties and institutions;
,
B. BSRI is an established Institute which is committ d to pursuing
high inter-national standards of excellence in re earch and in
postgraduate education for the betterment of national and
international communities.
C. The Parties are desirous of entering into this Me,: orandum of
Understanding to declare their respective interltions and to
establish a basis of co-operation and collaboration between the
Parties upon the term as contained herein.
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HAVE REACHED AN UNDERSTANDING as follows:

I

ARTICLE 1
OBJECTIVE
The Parties, subject to the terms of this Memorandum of
Understanding and the laws, rules, regulations and n~~ional policies
from time to time in force in each Party's country, will! endeavour to
strengthen, promote and develop research and academic co
operation between the Parties on the basis of equality and mutual
benefit.
:

I

I

ARTICLE 2
AREAS OF CO·OPERATION
I

1. Each Party will, subject to the laws, rules, regulation: and national
policies from time to time in force, governing the lfibject matter
in their respective countries, endeavour to take nec .ssary steps to
encourage and promote co-operation in thefollowirlg areas:
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

cross cultural research;
international postgraduate colloquium;
publication;
staff and student exchange; and
:
any other areas of co-operation to be mutuall agreed upon
by the Parties.

I

II
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ARTICLE 3
FINANCIAL ARRANGEMENTS

I

1. This Memorandum of Understanding will not giv, rise to any
financial obligation by one Party to the other.
2. Each Party will bear its own cost and expenses in relation to this
Memorandum of Understanding.

j

I
I

ARTICLE 4
EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDI.~G
I·

This Memorandum of Understanding serves only as a record of the
Parties' intentions and does not constitute or create} and is not
intended to constitute or create, obligations under. ,domestic or
international law and will not give rise to any legal proce$s and will not
deemed to constitute or create any legally binding olr enforceable
obligations, express or implied.

ARTICLE 5
NO AGENCY

Nothing contained herein is to be constituted as a jpint venture
partnership or formal business organization of any kind [between the
Parties or so to constitute either Party as the agent of the qther.
i
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ARTICLE 6
ENTRY INTO EFFECT DURATION AND TERMINA ON
I

I

1. This Memorandum of Understanding will come int .Ieffect on the
date of signing and will remain in the effect for a Iperiod of 10
(ten) years.

e~~ended

2. This Memorandum of Understanding may be
further period as may be agreed in writing by the Patties.

for a

3. Each Party may terminate this Memorandum of Und~rstanding by
giving the other Party 60 days written notice of that ~ntention.

ARTICLE 7
,

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIG TS

e

1.

The protection of intellectual property rights shall
enforced in
conformity with the respective national law,. rules and
regulations of the Parties and with other internatio~al agreement
signed by both Parties.

2.

The use of the name, logo and/or official emblem ()f any of the
Parties on any publication, document and/or paper is prohibited
without the prior written approval of either Party.

Page 5 of9
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3.

Notwithstanding anything in paragraph 1 above, t ~ intellectual
property rights in respect of any technological devllopment, and
any products and services development, carried out ;1
Jointly by the parties or research results

(i)

obt~'ned
I

through

the joint activity effort of the Parties, shall be jointly owned
by the Parties in accordance with the terms t : be mutually
I

agreed upon; and

'
I

Solely and separately by the party or the re ¢arch results

{ii}

i

obtained through the sole and separate effo . ,of the party,
shall be solely owned by the party concerned.

ARTICLE 8
CONFIDENTIALITY

1.

Each Party shall undertake to observe the confi ¢ntiality and
secrecy of documents, information and other data leceived from
or supplied to, the other Party during the period of the
implementation of this Memorandum of Understalnding or any
other agreements made pursuant to this Memorandum of
Understanding.
I

2.

For purposes of paragraph 1 above, such document ~ information
and data include any documents, information and ata which is
disclosed by a Party (the Disclosing party) to the ot ~r Party (the
Receiving party) prior to, or after, the exec tion of the
Memorandum of Understanding, involving techni. ai, business,
marketing, policy, know-how, planning, project management and
other documents, information, data and/or solution~1 in any form,
, .

,

I
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including but not limited to any document, inform tion or data
I
which designated in writing to be confidential or ~y its nature
intended to be for the knowledge of the Receiving party or if
orally given, is given in the circumstances of confiderlce.
: i

i!

i
,,
I

3.

Both Parties agree that the provisions of this Article rail continue
to be binding between the parties notwith .tanding the
termination of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 9
SUSPENSION

Each Party reserves the right for reasons of national sec I rity, national
interest, public order or public health to suspend tempor rily, either in
whole or in part, the implementation of this Me prandum of
Understanding which suspension shall take effect imm. diately after
notification has been given to the other Party throu~h diplomatic
channels.

ARTICLE 10
SETILEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute between the Parties co cerning the
interpretation and/or implementation and/or application pf any of the
provisions of this Memorandum of Understanding sh II be settled
amicably through mutual consultation and/or negotiations :between the
I
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parties through diplomatic channels, without reference ~o any third
party or international tribunal.
I
I

ARTICLE 11
NOTICES
Any communication under this Memorandum of Underst rding will be
in writing in the English language and delivered by regis iered mail to
I
the address or sent to the electronic mail address or facsimile number
of Department of Psychology or the Behavioral Scie ice Research
I
Institute, as the case may be, shown below or to such ot¢r address or
electronic mail address or facsimile number as either palrity may have
notified the sender and shall, unless otherwise providJd herein, be
deemed to be duly given or made when delivered to th~ recipient at
such address or electronic mail address or facsimile number which is
duly acknowledged:
To (IIUM):

Department of Psychology
International Islamic University Malaysia
(Company. No. 101067-P)
Jalan Gombak
53100 Kuala Lumpur.
Tel: +603 61965147
Fax: +603 6196 5063
I

To (BSRI):

Behavioral Science Research Institute,
Srinakharinwirot University,
114 Sukhumvit Soi 23 Road,
Klongtoey Nua, Wattana, •
Bangkok- 10110, Thai/anti
Tel: +6626495000 ext 7600
Fax: +66 2620809
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The foregoing record represents the understandings rea~red between
the Department of Psychology and Behavioral Scie~~e Research
Institute upon the matters referred to therein.
IN WITNESS WHEREOF the Parties have hereunto caused this
Memorandum of Understanding (MoU) to be duly executed as at the
date first above mentioned.
FOR BSRI

FOR IIUM

,

(J/U ~ Y6ffae

. . . . . . . . . . . . . . . " • • " " . . . . . . . . . . . . . . . If . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prof. Dato' Sri Dr. Zaleha
Kamaruddin
Rector
IIUM
DATE ...

?.r:t.i:!.~~. ~~....

In the presence of:

~., . . . . . . . . . . . . . ..

Assoc.Prof. Dusadee Yoelao
Director
BSRI

s Of!;~ Y,/L

DATE ••••••••.••••••••••••••••.

tI •••••••

In the presence of:

,,
,

Ktuv.t ~ .
!
..........................~l!!::.. M.. .~. .
I

Dr.Kanu Priya Moha
Lecturer
BSRI

b

october

.uP/).
DATE ••••••••.•••••.••••••...•.•..••.•.••

i
I

I
I
,

DATE •.. ~..~.C:l'!.~ ..

.~ ..!.7.
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