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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Applied Behavioral Science Research
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Applied Behavioral Science Research)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Applied Behavioral Science Research Program)
3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2555
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จดั การเรียนการสอน โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ กับ International Islamic University of Malaysia (IIUM) และสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เริ่มใช้หลักสูตรนีโ้ ดยเปิดรับนิสติ เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติเห็นชอบ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2554
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมตั ิเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 9 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2554
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัตหิ ลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11/2554 วันที่ 9
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 3
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย
อาจารย์ นักประเมินโครงการ นักบริหารโครงการ นักพัฒนาบุคคลและสังคม และนักวิชาการ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลําดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรกําแหง

2.

อ.ดร. จรัล อุ่นฐิติวัฒน์

3.

อ.ดร. นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม. (สุขศึกษา)
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

เลข
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ประจําตัว
ประชาชน
2531
2535
2546
2527
2532
2548

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด
ม. มหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มศว บางเขน
มศว ประสานมิตร
มศว ประสานมิตร
อ.บ. (อักษรศาสตร์)
2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
2542 ม.รามคําแหง
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
2544 ม. ธรรมศาสตร์
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2549 มศว ประสานมิตร

xxxx
xxxx
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) และสืบเนื่องมายังทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2259) ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมียุทธศาสตร์ที่สําคัญใน
การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเสริมสร้างรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ดังนั้นในการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้คนมีความ
รู้เท่าทันและพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง จึงมีแนวทางที่สําคัญอันหนึ่งคือ การศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการเรีย นรู้ เ พื่ อ หนุ น เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาไปสู่ เ ป้ า ประสงค์ ที่ ต้ อ งการ แต่ จ ากการวิ เ คราะห์
สถานการณ์การวิจัยของประเทศของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2551) พบว่าประเทศไทยมีปัญหา
ทรัพยากรการวิจัย นักวิจัย ทุนวิจัย องค์การวิจัย และงานวิจัยยังมีอยู่น้อย รวมทั้งคุณภาพของผลงานวิจัยที่ยังขาด
คุณภาพทั้งในแง่ความถูกต้องทางวิชาการและความเป็นเลิศในกระบวนการวิจัย งานวิจัยยังไม่ปรับเปลี่ยนในด้านการ
บริหารจัดการอย่างรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ งานวิจัยจึงยังไม่สามารถตอบปัญหาของสังคม ไม่
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สามารถเตือนภัยและเตรียมความพร้อมของสังคมได้ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์จึง
จําเป็นต้องพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และตอบสนองความต้องการของประเทศด้วยการวิจัยที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยการผลิ ต นั ก วิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามสามารถในการทํ า วิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจะมีคุณค่าทั้งทางด้านป้องกันและแก้ปัญหาสําคัญ
ของบุคคล สังคมตลอดจนประเทศชาติสืบไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจะคํ า นึ ง ถึ งกระแสโลกาภิ วั ต น์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คมเศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม
ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมอย่างมาก ทําให้ความรู้ที่มีอยู่เดิมนั้นไม่สอดรับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกจะเป็นเครื่องมือที่สามารถชี้นําในการป้องกัน เตรียมพร้อมและแก้ปัญหาของบุคคลและสังคม
ได้ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างพัฒนาบุคคลและสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศที่ต้องการพึ่งนักวิจัยและงานวิจัยที่ได้คุณภาพ โดยการผลิตนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ที่มีความสามารถในการทําวิจัยในลักษณะบูรณาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพสูงในการสร้างสรรค์
งานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและสังคมได้
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 ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งผลิตนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มี
ความสามารถในการถ่ายทอด และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสังคมระดับชาติและสากล

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นบางรายวิชาสามารถตอบสนองความต้องการของ
หลักสูตรอื่นทีต่ อ้ งการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางการวิจัยที่มีคุณภาพ การดําเนินการเรียนร่วมของ
หลักสูตรอื่นในสาขานี้จะเป็นการทํางานและการประสานงานร่วมกันกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย และสาขาที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
บัณฑิตเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้นาํ ที่บูรณาการองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และวิธีวิทยาการ
วิจัย เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาคุณภาพบุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน
ความสําคัญ
พฤติกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์หนึ่ งที่มีความจําเป็น ต่อการพั ฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยยึดมั่นใน
หลักการที่ว่า องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์สามารถอธิบายพฤติกรรมมนุษย์และปรากฏการณ์ในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการศาสตร์หลายด้าน เพื่อช่วยให้บุคคลมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผล
ต่อเนื่องไปยังการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับสังคม และนําไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับ
กับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2551 - 2554) ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551 - 2565) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับเปลี่ยนแปลง
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีความ
รับ ผิ ด ชอบ นํา ไปสู่การพั ฒ นาประเทศในกระแสโลกาภิวั ต น์ ได้ ทั้ งนี้การพัฒนาดั งกล่ าวได้ ดําเนิ น การผ่ านทาง
กลยุทธ์หลักคือการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2552 - 2566) ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องการให้หน่วยงานมีการกําหนดเป้าหมายหลักทางวิจัยซึ่งครอบคลุมการวิจัยและ
พัฒนาด้านวิถีชีวิตโดยใช้ศาสตร์ทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ หรือการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และมี
การกําหนดเป้าหมายหลักทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิสิตและบุคลากรให้เกิด
ลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาสังคมต่อไป
อนึ่งศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ของบุคคลและสังคม เช่น จิตวิทยา และสังคมวิทยา มักเป็นศาสตร์ที่มี
จุดกําเนิดมาจากสังคมตะวันตกที่ไม่อาจนํามาใช้ในบริบทที่ต่างออกไป เช่น ในสังคมไทย จะต้องมีการปรับให้
เหมาะสมกับบุคคลและสังคมที่มีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่างกัน จึงต้องมีการประยุกต์ทั้งด้านแนวคิด/ทฤษฎีและ
วิธีการวิจัยให้เหมาะกับบริบท นอกจากนี้การใช้ศาสตร์เพียงศาสตร์เดียวก็ไม่สามารถทําความเข้าใจปัญหาของบุคคล
และสังคมได้อย่างลึกซึ้ง และครอบคลุม จึงต้องใช้ความรู้จากหลายศาสตร์เข้ามาช่วยตอบโจทย์วิจัย ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ที่มีลักษณะสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาองค์
ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและสังคมตะวันออก
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีม่ ีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
2. มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีแผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการ
ทุกๆ 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
การพัฒนาหลักสูตร
1.รายงานผลการประเมินหลักสูตร
1.ทําวิจัยเพื่อประเมินผลและติดตาม 1.นําผลการประเมินหลักสูตรจาก
คณาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ
การใช้หลักสูตร
บัณฑิต และผูใ้ ช้บัณฑิต มาเป็นข้อมูล
ปรับปรุง
2.ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต 2. รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บณ
ั ฑิต
และผูใ้ ช้บัณฑิต
การพัฒนาการเรียนการสอน
1. พัฒนาบุคลากรด้านการทําวิจัย
และการเรียนการสอน

1. สนับสนุนแหล่งทุนในการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
2. สนับสนุนให้คณาจารย์และนิสติ
เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยใน
ประเทศและต่างประเทศ
3. สนับสนุนให้นิสิตร่วมทําวิจัยกับ
คณาจารย์ในสถาบัน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
2.ร้อยละของอาจารย์ประจําและ
นิสิตที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ/
ผลงานวิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศ
3.ร้อยละของนิสิตทีร่ ่วมทําวิจยั กับ
คณาจารย์ในสถาบัน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนอาจจัดตามความเหมาะสมของรูปแบบการศึกษา โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด
ที่ 1 ข้อที่ 7 และข้อที่ 8
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
วันเวลาในการเรียนการสอนเป็นช่วงในและนอกเวลาราชการ เวลานอกราชการเปิดเรียนวันเสาร์และ
อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยภาคการศึกษาต้น เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน และภาค
การศึกษาปลาย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ส่วนภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือน
พฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีคณ
ุ สมบัติทั่วไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 และ/
หรือ ตามมติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นนิสิตที่ได้เข้าศึกษาใน
หลักสูตร ปร.ด. และไม่สามารถเรียนจบตามเงื่อนไขของหลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สามารถเปลี่ยนสถานภาพนิสิต และมีการโอนหน่วยกิตจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.2554 ในหมวด7 การเปลี่ยน
สภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ปัญหาของนิสิตแรกเข้าสําหรับหลักสูตรนี้ รวบรวมได้ดังนี้
(1) นิสิตส่วนใหญ่มีพื้นฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย และเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาแกนของ
หลักสูตรไม่เท่ากัน เนื่องจากเปิดรับสมัครผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
(2) นิสิตส่วนหนึ่งมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการไม่เท่ากัน
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3
หลักสูตรฯ ได้เตรียมวิธีดําเนินการป้องกัน และช่วยเหลือนิสิตที่อาจประสบปัญหาดังข้อ 2.3 โดยจัดวิชา
บั งคั บ ที่ เ ป็ น วิ ช าพื้ น ฐานให้ นิ สิ ต แรกเข้ า เรี ย นตั้ ง แต่ ภ าคการศึก ษาแรก เช่ น วิ ธี ก ารวิ จั ย ทางพฤติ ก รรมศาสตร์
พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา และพื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ รวมทั้งจัดการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่
นิสิตขาดความรู้พื้นฐานที่เป็นวิชาแกน นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมพิเศษโดยเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศมาช่วย
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ตารางแสดงจํานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับแต่ละปีและคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
จํานวนนิสิต
2555
2556
2557
2558
2559
จํานวนที่คาดว่าจะรับ
25
25
25
25
25
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จ
25
25
25
จํานวนสะสม
25
50
50
50
50
2.6 งบประมาณตามแผน
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (วท.ม.) ใช้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได้ ข อง
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
(ปีการศึกษาละ 25 คน) ดังนี้
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งบประมาณของหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ยอดสะสม
(ต่อหัว)

ค่าใช้จา่ ย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน ( 27 หน่วยกิต x 1200 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน ( 100,000 บาท ต่อปี x 2 ปี)
ค่าใช้จา่ ยเพื่อการประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จา่ ยในการจัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต ตลอดหลักสูตร
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้สาํ หรับนิสิต
ค่าใช้จา่ ยสําหรับหนังสือและวารสาร ตลอดหลักสูตร
ค่าใช้จา่ ยในการพานิสิตไปดูงานและฝึกปฏิบัติภาคสนามในประเทศ(10,000x25คน)
ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์/เสนอผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิต 25 คน คนละ 5,000 บาท

ค่าใช้จา่ ยสถานที่/ห้องเรียน (ปีการศีกษาละ 50,000บาทX 2ปีการศึกษา

→ ค่าใช้จา่ ยรวม
→ ค่าใช้จา่ ยต่อหัว (ค่าใช้จา่ ยรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่าํ 25

486,000
200,000
120,000

250,000
100,000
100,000
250,000
125,000
100,000

1,731,000
คน)

69,240

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่ํา 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 5%

10,386
3,462
3,462
3,462

79,630

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

10,000

89,630

10,000
-

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย(5%)

13,443.90

103,100

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จํานวนปี)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวนปี)
ค่าธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จํานวนปี)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จํานวนปี)

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

131,700

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
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2.7ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อที่ 38 และข้อที่ 39
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เป็นแผน ก แบบ ก 2 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการ
ทําวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หมวด
วท.ม. (แบบ ก 2)
หมวดวิชาบังคับ
21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์
12 หนว่ยกิต
รวม
39 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร
รหัสตัวอักษร
วป (RB) หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
รหัสตัวเลข
เลขรหัสหลักร้อย
หมายถึง
ระดับปริญญา
เลขรหัสหลักสิบ
หมายถึง
แขนงวิชา
หลัก
ร้อย

รหัส
5, 6
8

ความหมาย
วิชาบรรยายระดับปริญญาโท
วิชาปฏิบัติการระดับปริญญาโท

สิบ

แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่
0
วิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
1
วิชาที่เกี่ยวกับสถิติ และคอมพิวเตอร์
2,3
วิชาที่เกี่ยวกับจิตวิทยาในหมวดพฤติกรรมศาสตร์
4,5
วิชาที่เกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในหมวด
วิชาพฤติกรรมศาสตร์
6
วิชาที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์อนื่ ๆ
7
วิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
8
วิชาที่เป็นสหวิทยาการ
9
วิชาพิเศษ
ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบรรยาย 3
หน่วยกิต เท่ากับ 3(3-0-6), 3(2-2-5)
วิชาปฏิบัติการวิจัย 3
หน่วยกิต เท่ากับ 3(1-4-4)
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ก. กลุม่ วิชาระเบียบวิธีวิจัย (9 หน่วยกิต)
วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I
RB 501 Research Methods in Behavioral Science I
วป 502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
RB 502 Construction and Development of Measuring
Instruments in Behavioral Science
วป 511 สถิตเิ พื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science I
ข.
วป
RB
วป
RB
วป
RB

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ (9 หน่วยกิต)
521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
521 Behavioral Science in Psychological Perspectives
541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
541 Social Foundations of Human Behavior
581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
581 Socialization and Human Development

ค. กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิจัย (3 หน่วยกิต)
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย I
RB 803 Research Practicum I

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)

หมวดวิชาเลือก
(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุม่ วิชาระเบียบวิธีวิจัย และกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธวี ิจัย
วป 510 ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 510 Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research
วป 512 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพฤติกรรมศาสตร์ II
3(2-2-5)
RB 512 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science II
วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 513 Computer Applications in Behavioral Science Research
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วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
วป 522 ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิต
RB 522 Theories and Research in Psychological Development
วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรม และการปรับพฤติกรรม
RB 523 Behavior Analysis and Behavior Modification
วป 531 การรับรู้ การรู้คิด และการสื่อสาร
RB 531 Perception, Cognition and Communication
วป 532 เจตคติและการทํานายพฤติกรรม
RB 532 Attitudes and the Prediction of Behavior
วป 533 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพื่อ
คุณภาพชีวิตการทํางาน
RB 533 Positive Psychology and Conflict Management for the
Quality of Work Life
วป 534 ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวในการทํางานต่างวัฒนธรรม
RB 534 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context
วป 542 การแบ่งชั้นทางสังคมกับการเปลี่ยนชั้นทางสังคม
RB 542 Social Stratification and Social Mobility
วป 543 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย์
RB 543 Social Change and Human Behavior
วป 544 โครงสร้าง และระบบสังคม
RB 544 Social Structure and Social System
วป 545 พฤติกรรมเบี่ยงเบน
RB 545 Deviant Behavior
วป 546 การวิเคราะห์และการพัฒนาครอบครัว
RB 546 Family Analysis and Development
วป 561 โครงสร้าง และกระบวนการทางการเมือง
RB 561 Political Structure and Process
วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
RB 571 Population and Social Development
วป 574 การวิเคราะห์และสร้างพฤติกรรมการเรียนรูโ้ ดยริเริ่มจากผูเ้ รียน
RB 574 Analysis and Enhancement of Self - Directed Behavior
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วป 582
RB 582
วป 583
RB 583
วป 584
RB 584
วป 591
RB 591
วป 681
RB 681
วป 682
RB 682
วป 683
RB 683
วป 687
RB 687

พฤติกรรมศาสตร์กับความยากจน
Behavioral Science and Poverty
จริยธรรมกับจริยศึกษา
Morality and Moral Education
การพัฒนาในสังคมไทย
Development in Thai Society
การคิดถูกวิธี
Right Thinking
สภาพแวดล้อมกับการปรับตัว
Environment and Adjustment
การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็ก และเยาวชน
Research for Youth Development Policy
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การทํางาน
Philosophy of Economy Sufficiency and the Development
of Quality of Life and Work
การดํารงชีวิตในชุมชนและการวางแผนเพื่อการพัฒนา
บุคคลและสังคม
Community Living and Planning for Personal-Social
Development

ง. ปริญญานิพนธ์
วป 699
ปริญญานิพนธ์
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3(3-0-6)

12 หน่วยกิต

15
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
หลักสูตรฯ จัดแผนการเรียนรายภาค จําแนกตามระบบทวิภาค ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I 3(2-2-5) วป 502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทาง
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรม
พฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
มนุษย์
3(3-0-6) วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการ
3(2-2-5)
พฤติกรรมศาสตร์ I
ของมนุษย์
3(3-0-6) วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
3(3-0-6)
รวมรายวิชา 9 หน่วยกิต
รวมรายวิชา 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย I
3(1-4-4)
วป 699 ปริญญานิพนธ์
วิชาเลือก (เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต)
รวมรายวิชา 3-9 หน่วยกิต และ
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย
วป 501 วิธกี ารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I

3(2-2-5)

RB 501 Research Methods in Behavioral Science I

ศึกษางานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ ให้เข้าใจวิธีการวิจัยที่ใช้ในการทําความเข้าใจ อธิบาย ทํานาย พฤติกรรม
บุคคลและสังคม โดยศึกษาขัน้ ตอนต่างๆของการวิจัยตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ จนถึง
การเผยแพร่ผลจากการวิจัย การเลือกใช้วิธวี ิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัย และทําการวิพากษ์วิจารณ์จุดแข็ง และ
จุดอ่อนของการวิจัย โดยให้ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ฝึกเขียนเค้าโครงการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน
Study behavioral science research works to discern the methods used to understand, explain, and predict
individual and societal behavior, by studying all the research processes. This from identification of
behavioral science research questions to the dissemination of research results, selection of appropriate
research methods, and critical discussion of research strengths and weaknesses – comprising quantitative
and qualitative researches; and practice construction of standard behavioral science research frameworks.
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วป 502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

3(2-2-5)

RB 502 Construction and Development of Measuring Instruments in Behavioral Science

ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่ วิธีการสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปรทาง พฤติกรรมศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการวางแผนเครื่องมือวัด การ
เขียนข้อคําถาม หรือข้อความ การวิเคราะห์รายข้อ การทดสอบและการปรับปรุงข้อคําถาม การวิเคราะห์
คุณภาพของเครื่อ งมือวัด การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ วัด รวมทั้งรู้จักวิ ธีการใช้
เครื่องมือวัดต่างๆ ในการรวบรวมและตีความหมายของข้อมูล
A study and practice of the principles of measurement based on the classical test theory and the
modern test theory; construction and validation of measuring instruments in behavioral science. Also
included are –measurement design, item/statement writing, item analysis, testing, revision, validation, and
writing the construction and development of measuring instruments, as well as using other methods in the
collection and interpretation of data.

วป 510 ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์

3(2-2-5)

RB 510 Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research

ศึกษาสถิติเพื่อบรรยายและสรุปข้อมูล หลักการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการพยากรณ์และสถิตินอนพาราเมทริก โดยการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป รวมทั้งการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเพื่อตอบปัญหาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
Study statistics for data description and summary, hypothesis testing, mean difference comparison,
correlation, prediction, and nonparametric statistics, through intensive practice analyses using statistical
software packages; and selection of appropriate statistics to answer behavioral science research problems.
วป 511 สถิตเิ พื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
3(2-2-5)
RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science I

ศึกษาสถิติสําคัญที่ใช้ในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งทางเดียวและสอง
ทาง การเปรี ยบเทียบรายคู่สํ าหรับ อิ ทธิ พ ลหลั ก และปฏิสัมพั นธ์ การวิ เ คราะห์ค วามแปรปรวนร่ วมและการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยฝึกวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป
Study the detailed exposition of some of the statistical techniques used in behavioral science
research, including one-way and two-way analysis of variance with pairwise comparison of means for main
and interaction effects, analysis of covariance with pairwise comparison of adjusted means, correlation
analysis, and multiple regression, through intensive exercises using the statistical software package.
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วป 512 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ II

3(2-2-5)

RB 512 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science II

ศึกษาแบบจําลองทางสถิติเชิงเส้น การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การ
เปรียบเทียบพหุคูณ และการวิเคราะห์ถดถอย เพือ่ ใช้ในแบบแผนการทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ในรูปแบบ
ต่างๆ และฝึกวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
Study and practice analysis by statistical software packages, of multi-way analysis of variance
applicable on various experimental designs in behavioral science research.
วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
RB 513 Computer Applications in Behavioral Science Research

ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและฝึกปฏิบัติการสืบค้นการ
จัดการข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผล รวมทั้งการจัดทําบรรณานุกรม
Study and practice the use of computer programs and statistical software packages for conducting
quantitative and qualitative research. Topics include advanced library search, data management, data
analysis, interpreting statistical output, presenting results and citation management.

กลุม่ วิชาพฤติกรรมศาสตร์
วป 521พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา

3(3-0-6)

RB 521 Behavioral Science in Psychological Perspectives

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กลุ่มการรู้คิด กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มมนุษยนิยม และผลการวิจัย
ทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาอธิบายพฤติกรรมของบุคคล และกลุ่มแนวคิดใหม่ๆ รวมทั้งศึกษา
จิตวิทยาสรีระ และอิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล
Study concepts, theories, and findings of relevant topics from psychology and behavioral science
research, to explain human behaviors, focusing on the Cognitive Approach, Behaviorism Approach,
Psychoanalysis Approach, Humanism Approach, and other new concepts, including Psycho-Physiology and
influence of genetics and environment on human behaviors.
วป 522 ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิต
3(3-0-6)
RB 522 Theories and Research in Psychological Development

ศึกษาทฤษฎี และการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการทางจิตของบุคคล ด้านการรู้คิด และภาษา อารมณ์
สังคม และจริยธรรม ตลอดจนศึกษาวิธีการวิจัยเชิงพัฒนาการแบบต่างๆ
An introduction to theories and research in psychological development, emphasizing cognitive,
linguistic, socio-emotional, and moral development; review of various psychological developmental research
methods.
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วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม

3(3-0-6)

RB 523 Behavior Analysis and Behavior Modification

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทางจิตวิทยาตามทฤษฎีการเรียนรู้ การวางเงื่อนไข และแนวคิด
พฤติกรรมปัญญานิยม มาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม ตลอดจนศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้
เทคนิควิธีการต่างๆ ในการพัฒนา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล
Study concepts, theories, and research findings from Psychology about learning by focus on the
conditioning theories and Cognitive Behavior Approach. Also includes the study of behavior analysis, and an
examination of various techniques to develop and change the human behavior.

วป 531 การรับรู้ การรูค้ ิด และการสื่อสาร

3(3-0-6)

RB 531 Perception, Cognition, and Communication

การศึกษาการรับรู้ การรู้คดิ และการสือ่ สารต่างๆ พัฒนาการทางการรับรู้และการรู้คดิ ปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู้ การรู้คดิ และการสือ่ สาร การสือ่ สารต่างๆ ที่มีผลต่อ การรู้คดิ การส่งเสริมความสามารถใน
การรับรู้ การรู้คิด และการสือ่ สาร
Study of perception, cognition and various communication concepts such as: - perceptive and
cognitive development; related-factors of perception, cognition and communication; communications that
affect cognition; development of perception, cognition and communication capabilities.
วป 532 เจตคติและการทํานายพฤติกรรม
3(3-0-6)
RB 532 Attitudes and the Prediction of Behavior

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี การวัด และการปรับเปลี่ยนเจตคติ ศึกษาทฤษฎีและผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรม โดยเน้นจิตลักษณะและปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้เข้าใจและทํานาย
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรมของบุคคลศึกษากระบวนการพัฒนาเจตคติตอ่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์
Study the meaning, theory, measurement, and modification of attitudes; examine the theories and
research results related to relationship between attitudes and behaviors, with an emphasis on psychological
characteristics and factors to understand and predict relationship between personal attitudes and behaviors.
Also examine the process of attitude development on desirable behaviors.

วป 533 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพื่อคุณภาพชีวิตการทํางาน

3(3-0-6)

RB 533 Positive Psychology and Conflict Management for the Quality of Work Life

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
บูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการจัดการปัญหาความขัดแย้งเพื่อการมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน
Study of concepts, theories, and research of positive psychology for development of desired
characteristics, and integration with the philosophy of economic sufficiency, and conflict management
process for the work life quality.
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วป 534 ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวในการทํางานต่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
RB 534 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับค่านิยม และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม
ต่างกัน แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการปรับตัวและวิธีการปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนทํางานต่างวัฒนธรรม
ในองค์การเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตการทํางาน
Study concepts, theories and research works on values and social interactions of intercultural
groups; concepts and theories of adjustment, and practices of intercultural communal living in an
organization for promoting the quality of work-life.
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
RB 541 Social Foundations of Human Behavior

ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางสังคมที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
ด้านต่างๆ ตลอดจนประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
Study philosophies, concepts, theories, and social research works fundamental to the various aspects
of study on human behaviors; and apply those concepts and theories for behavioral science research.

วป 542 การแบ่งชั้นทางสังคมกับการเปลีย่ นชั้นทางสังคม

3(3-0-6)

RB 542 Social Stratification and Social Mobility

ศึกษาการแบ่งชั้นทางสังคมด้วยวิธีการต่างๆ ศึกษาผลงานวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นทางสังคม
กับบุคลิกภาพของบุคคล ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนชั้นทางสังคมของบุคคลและผลของการเปลี่ยนชั้นทาง
สังคมที่มตี อ่ พฤติกรรมของบุคคล
Study social stratification through different approaches. Study research about the relationship
between social stratification and individual personality. Study factors of social stratification and effects of
social mobility on individual behavior.
วป 543 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
RB 543 Social Change and Human Behavior

ศึกษาที่มาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจัยต่างๆ ที่นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ศึกษา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และทฤษฎีสําคัญทางสังคมวิทยาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ศึกษาผล
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อการปรับตนและกลุ่มทางสังคม
Study origins of social change, factors that bring about social change. Study process of social change
and essential theories of sociology on social change. Examine effects of social change on self-adjustment
and social group.
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วป 544 โครงสร้างและระบบสังคม

3(3-0-6)

RB 544 Social Structure and Social System

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้าง และระบบสังคมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม วิเคราะห์ผลกระทบอันเกิดจากระบบโครงสร้างสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่มตี อ่ สังคมต่างๆ
Study of concepts, theories, and research on social structure and system, including social change.
Analyze impacts of social structure system and change on society.

วป 545 พฤติกรรมเบี่ยงเบน

3(3-0-6)

RB 545 Deviant Behavior

ศึกษาทฤษฎีสําคัญๆ ว่าด้วยพฤติกรรมเบี่ยงเบน และการใช้ทฤษฎีอธิบายความเบี่ยงเบน รวมทั้งวิเคราะห์
พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สําคัญ
Study of concepts, theories, and research on social structure and system, including social change.
Analyze impacts of social structure system and change on society.
วป 546 การวิเคราะห์และการพัฒนาครอบครัว
3(3-0-6)
RB 546 Family Analysis and Development

ศึกษาครอบครัวประเภทต่างๆ ในสังคมเกษตรกรรมและสังคมอุตสาหกรรม สังคมชนบทและสังคมเมือง
บทบาทและหน้าที่ของครอบครัวต่อบุคคลและสังคม ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะและ
บทบาทหน้าที่ของครอบครัว และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นใช้ผลการวิจัยหาแนวทางเพื่อพัฒนาครอบครัว
ในสังคมไทย
Study of various family types in the agricultural and industrial societies, rural and urban societies, and
the roles and responsibilities of the family towards the individual and society. Examine the factors that
influence changes in family characteristics and role-responsibilities, and the impacts of such changes.
Application of research results to find directions for family development in Thai society.
วป 561 โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง
3(3-0-6)
RB 561 Political Structure and Process

ศึกษาโครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง โดยเน้นที่โครงสร้างสถาบันทางการเมือง และบทบาท
ของสถาบันทางการเมืองที่สําคัญ บทบาทชนชั้นผู้นําทางการเมือง ทหาร พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์
ระบบราชการ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการมีส่วนร่วม การถ่ายทอดทางการเมือง สิ่งแวดล้อมทางการเมือง
เสถียรภาพทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเลือกตั้ง และนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
Study political structure and process, with emphasis on structure and roles of major political
institutions, e.g. roles of political elites, military, political parties, bureaucratic interest groups. In addition,
study participation, political socialization, political environment, political stability, political change, election,
and public administration policy.
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วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

RB 571 Population and Social Development

ศึกษาว่าระบบการศึกษา หรือการศึกษาในส่วนต่างๆ ทําหน้าที่ในการแปรสภาพทรัพยากรบุคคลสูส่ ภาพ
การเป็นพลเมืองดี การเป็นกําลังแรงงานตามความต้องการของงานในสาขาต่างๆ อย่างไรในสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน และความจํากัดของทรัพยากรในโลกนี้ วิเคราะห์โดยใช้แนวทางพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลัก เพื่อแสวงหา
ทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนาตามบริบทของสังคมไทย
Study how the education system or other dimensions of education function, help to transform human
resource into good-citizens and in-demand labor forces in respective fields. Undersand the current
environment and global resource limitation; analyze by the behavioral science approach to explore
appropriate development directions within the context of Thai society.
วป 574 การวิเคราะห์และสร้างเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้โดยริเริ่มจากผู้เรียน
3(2-2-5)
RB 574 Analysis and Enhancement of Self – Directed Behavior

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ริเริ่มจากผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าวเป็นรายบุคคล กลุ่ม และสถาบันต่างๆ ในสังคม รวมทั้งศึกษาปัญหา
แนวโน้ม และการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ริเริ่มจากผู้เรียน
Analysis of self – directed behavior, focusing on learner-centered, as well as a study of related factors
on individual, group and social institution levels. Also, examination of the problems, trends, and
development of self – directed behaviors.
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
3(3-0-6)
RB 581 Socialization and Human Development

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของการถ่ายทอดทางสังคม เน้นอิทธิพล
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม และศึกษากระบวนการในการถ่ายทอดทางสังคม
Study the concepts, theories, and research findings in socialization and socialization process , focusing
on the interactions between humans and environment.
วป 582 พฤติกรรมศาสตร์กับความยากจน
3(3-0-6)
RB 582 Behavioral Science and Poverty

ศึก ษาแนวความคิ ด ของความยากจน และความแร้ นแค้ น ในแนวพฤติ ก รรมศาสตร์ วิ เ คราะห์ ค วาม
แร้นแค้นทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ ศึกษาวัฒนธรรมของความยากจน โดยมุ่งเน้นการปรับตัวของบุคคล และ
ค่านิยมของสังคม ตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหาความยากจน
Study concepts of poverty and scarcity from the behavioral science approach. Analyze economic,
social and mental. Study the culture of poverty, focusing on adjustment of individuals and social values;
and search for solution of poverty.
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วป 583 จริยธรรมกับจริยศึกษา

3(3-0-6)

RB 583 Morality and Moral Education

ศึกษาทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาซึ่งจะช่วยอธิบาย
ความหมายและองค์ประกอบของจริยธรรมศึกษาสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจริยธรรมของ
บุคคล รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาจริยธรรม ซึ่งปฏิบัติในโรงเรียนและชุมชน
Study the theories and research results in behavioral science –especially psychology and sociology—
that help explain the meaning and factors of ethics. Study social environments related to individual ethics,
including approaches of ethics development that are in practice in schools and communities.

วป 584 การพัฒนาในสังคมไทย

3(3-0-6)

RB 584 Development in Thai Society

การศึกษาพัฒนาในแง่กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามแนวคิด colonization,

westernization,

urbanization, industrialization, modernization and globalization

Study of development in various change processes. Concept of colonization,
westernization, urbanization, industrialization, modernization and globalization.
วป 591 การคิดถูกวิธี
3(2-2-5)
RB 591 Right Thinking

ศึกษาความหมายและความสําคัญของการคิดที่เป็นวิธีการแห่งปัญญา ตามแนวคิดทางตะวันออกและ
ตะวันตก พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเพื่อนํามาใช้ในการปรับวิธีคิดของบุคคลและกลุ่มที่นําไปสู่การพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นของ
บุคคลและสังคม
Study the meaning and importance of thinking wisdom in Eastern and Western concepts; practice
application to adjust individual’s and group’s thinking methods for life-improvement of individuals and
society.

วป 681สภาพแวดล้อมกับการปรับตัว

3(3-0-6)

RB 681 Environment and Adjustment

ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและสังคมที่มีผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
การปรับตัวของบุคคล และกลุ่มทางสังคม ศึกษาแนวที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
Study the physical and social environment- changes that affect physical and psychological health, and
the adjustment of individuals and social groups. Study the approaches to improve the environment to avoid
and solve problems, and improve quality of life.
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วป 682 การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็ก และเยาวชน

3(2-2-5)

RB 682 Research for Youth Development Policy

ศึกษาและประมวลผลเกี่ยวกับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้ง
ศึกษาสภาพสังคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อวางแนวทางการวิจัยที่สามารถเสนอแนะเชิงนโยบาย
การพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและองค์การ
Study and review the literature on behavioral science research concerning youth development, both
at domestic and international levels, as well as study the context of Thai society; - current situation and
future trend- to impose guideline for research evocative to youth development policy.

วป 683 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางาน

3(2-2-5)

RB 683 Philosophy of Economy Sufficiency and the Development of Quality of Life and Work

ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
และสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งคุณภาพชีวิตในการทํางาน
Study, analyze and apply the Sufficiency Economy philosophy for the improvement of
the quality of life in individual and societal levels, and in various dimensions such as the
quality of work life.
วป 687 การดํารงชีวิตในชุมชนและการวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคคลแลสังคม
3(2-2-5)
RB 687 Community living and Planning for Personal-Social Development

ศึกษาวิจัยความเป็นอยู่ของคนในเมือง และในชนบทในเชิงนิเวศน์วิทยา และเชิงสังคมวิทยา ผลของการ
ดํารงชีวิตในชุมชนทีม่ ีผลต่อบุคคล ศึกษาแนวทางการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมโดยผ่านองค์การต่างๆ
ในชุมชน
Research studies on the life of urban and rural inhabitants in ecological and sociological contexts;
impacts of community living on persons. Study planning approaches of personal-social development via
marginal organizations in community.

กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิจัย
วป 803 ปฏิบตั ิการวิจัย I

3(1-4-4)

RB 803 Research Practicum I

ประยุกต์องค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการมาวิเคราะห์สังเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเป็นโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพือ่ พัฒนาบุคคลและสังคม
Applications of multi-disciplinary behavioral science knowledge to synthesize, analyze, and construct
research project that can be utilized toward individual and social development.
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ปริญญานิพนธ์
วป 699 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต

12 หน่วยกิต

RB 699 Thesis

การดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อการทําปริญญานิพนธ์ในรูปของการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ที่มีคุณภาพ รูปแบบการวิจัยต้องมีความเหมาะสมกับปัญหาการวิจัย มีการประมวลทฤษฏีและผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการ เก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชือ่ ถือ
เพื่อให้ผลการวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
Procedures for research-format thesis in compliance with the applied behavioral science
formation. Characteristically, master thesis should be properly designed to answer research problem, to
contain extensive literature reviews of relevant theories and research, to determine appropriate research
designs, along with building a valid and reliable data collection process in order that research results can be
productively applied in a wide variety of areas.

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1.

รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรกําแหง*

2.

อ.ดร. จรัล อุ่นฐิติวัฒน์ *

3.

อ.ดร. นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล *

4.

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

5.

อ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

เลข
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ประจําตัว
ประชาชน

2543

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด
ม. มหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มศว บางเขน
มศว ประสานมิตร
มศว ประสานมิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.รามคําแหง
ม. ธรรมศาสตร์
มศว ประสานมิตร
ม.มหิดล
ม.มหิดล
มศว ประสานมิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545
2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม. (สุขศึกษา)
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

2531
2535
2546
2527
2532
2548

อ.บ. (อักษรศาสตร์)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม.(ชีวเภสัช)
กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ปร.ด.(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)

2535
2542
2544
2547
2525
2529
2543
2549

ร.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์)
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)
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หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ประจํา
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ – นามสกุล
รศ. ดร. อรพินทร์ ชูชม
รศ. ดร. ดุษฎี โยเหลา
รศ. ดร. อังศินันท์ อินทรกําแหง
ผศ. ประทีป จินงี่
อ. ดร. พรรณี บุญประกอบ
อ. ดร. ยุทธนา ไชยจูกุล
อ. ดร. สุภาพร ธนะชานันท์
อ. ดร. จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
อ. ดร. นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
อ. ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
อ. ดร. จารุวรรณ สกุลคู
อ. ดร. วิชุดา กิจธรธรรม
อ. ดร. ร.ต.อ. หญิง ปานจักษ์
เหล่ารัตนวรพงษ์
อ. ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อ. ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
อ. ดร. Kanu Priya Mohan

คุณวุฒิและสาขาวิชา

สถาบัน/ปีที่จบ

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

Vanderbilt University
North Texas State U.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
U. of La Verne
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
U of Tasmania, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

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

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.เชียงใหม่
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลําดับ
1
2
3
4

ชื่อ-นามสกุล
ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
รศ.ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ

คุณวุฒแิ ละสาขาวิชา
Ed.D.(Educational Psychology and Guidance)
Ph.D.(Social Psychology)
Ph.D.(Comparative Education)
Ph.D.(Educational Research)
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ลําดับ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-นามสกุล
รศ.อัจฉรา สุขารมณ์
รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
รศ.ดร.ชุมพร ยงกิตติกลุ
รศ.ดร.สุภาวดี มิตรสมหวัง
รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์
ผศ.ดร.ฉันทนา ภาคบงกช
ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
อ.ดร.นพวรรณ โชติบัณฑ์
อ.ดร.มนัส บุญประกอบ
อ.ดร นิยะดา จิตต์จรัส
อ.ดร.อุทัย ดุลยเกษม
อ.ดร.สธญ ภู่คง

คุณวุฒแิ ละสาขาวิชา
ค.ม.(วิจัยทางการศึกษา)
ค.ม.(วิจัยทางการศึกษา)
Ph.D.(Educational Psychology)
Ph.D.(Public Policy)
Ph.D.(Educational Administration
with Concentration on Research and Evaluation)
Ed.D.(Elementary Education)

Ph.D. (Educational Psychology)
Ph.D.(Sociology)
Ed.D.(Curriculum and Instruction)
Ph.D. (Educational Psychology)
Ph.D.(International DevelopmentEducation)
Ph.D.(Sociology)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรฯ กําหนดให้ผู้จะสําเร็จการศึกษาต้องทําปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ตามระยะเวลาและกระบวนการ
การทําปริญญานิพนธ์ที่และต้องเป็นหัวข้อทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การดําเนินการขั้นตอนเพื่อการทําปริญญานิพนธ์ในรูปของการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ที่มคี ุณภาพ
รูปแบบการวิจัยต้องมีความเหมาะสมกับปัญหาการวิจัย มีการประมวลทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่าง
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กว้างขวาง มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชือ่ ถือ เพื่อให้
ผลการวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
การทําปริญญานิพนธ์ในรูปของการวิจัยจะพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านของนิสติ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
นิสิตเป็นผูม้ ีจรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย โดยคํานึงถึงการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างและ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น การไม่เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ เป็นต้น
2) ด้านความรู้
นิสิตมีความรู้พื้นฐานทั้งด้านวิธีวิจัยและเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งสามารถนําความรู้ที่ได้จาก
การเรียนไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนเอง หรือนําไปสู่การปฏิบัติในด้านอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
3) ด้านทักษะทางปัญญา
นิสิตมีความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล มีเจตคติทดี่ ตี ่อการทําวิจัย และ
พร้อมรับการทําวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตมีความสามารถในการติดต่อประสานงานและเข้าถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
รวมทั้งมีความสามารถบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่เริ่มการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างการเก็บข้อมูล และ
หลังการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล
รวมทั้งสามารถนําเสนอผลงานวิจัยโดยใช้สื่อผสมที่ทันสมัย (multimedia) ในที่ประชุมวิชาการ
5.3 ช่วงเวลา
นิสิตจะดําเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 5 โดยกําหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า (Progress
Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิได้ดําเนินการรายงานความก้าวหน้า นิสติ อาจถูกระงับการลงทะเบียนหรือการ
รักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
5.4 จํานวนหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
หลักสูตรฯ ได้เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ของนิสิตให้สําเร็จได้ตาม
มาตรฐาน ดังนี้
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1) ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรฯ กระตุ้น สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการดําเนินการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งการมีหัวข้อการวิจัยตามที่นิสิตสนใจตั้งแต่ต้น จะเป็นทิศทางสําหรับการทําปริญญานิพนธ์ได้
รวดเร็วขึ้น
2) เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในงานวิจัยของสถาบันเพื่อสร้างประสบการณ์การทําวิจัยทางอ้อมให้แก่
นิสิต
3) จัดโครงการสัมมนาพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ โครงการติดตามความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์
และประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทําวิจัยกับคณาจารย์ เพื่อให้นิสิตมีโอกาสได้รับข้อเสนอแนะของคณาจารย์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต
4) จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ตาม
ความสนใจของนิสิต
5) จัด เวที การประชุม วิ ช าการการวิ จัย พฤติ ก รรมศาสตร์ร ะดั บชาติ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ มีโ อกาสนํ า เสนอ
บทความทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ รวมทั้งผลิตวารสารพฤติกรรมศาสตร์ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นิสิตนําผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ตีพิมพ์เผยแพร่
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรฯ กําหนดให้ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า
และต้องได้รับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสติ ในวารสารระดับชาติ โดยกระบวนการประเมินผลเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 5 ข้อ 29
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดริเริม่ และ
สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อตอบปัญหาสังคม

2.เป็นผู้นําทางด้านวิชาการและการทําวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์

3.เป็นผู้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่าง
ดี

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนิสิต
1) มีการมอบหมายงานให้นิสิตคิดหัวข้อการวิจัยที่
สามารถแก้ ปั ญ หาพฤติ ก รรมของบุ ค คลในสั ง คม
ตลอดจนดําเนินการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคําตอบตาม
หัวข้อที่ตั้งไว้
1) มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการทํางานกลุ่ม
2) มีการฝึกประสบการณ์ตรงให้นิสติ มีความสามารถ
ในการทําวิจัย ทั้งในรายวิชาที่เป็นเนื้อหาพฤติกรรม
ศาสตร์ และ ปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนเข้าร่วมเรียนรู้
เป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยของสถาบันวิจัย
1) รายวิชาที่สอนส่วนใหญ่กําหนดให้นิสิตศึกษา
ค้นคว้าใน ประเด็นปัญหาต่างๆทางพฤติกรรมศาสตร์
2) จัดให้มีการประชุมสัมมนาวิชาการทางพฤติกรรม
ศาสตร์ ทุ ก ปี เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ มี เ วที ใ นการนํ า เสนอ
ความคิดในการนําผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ
3) จัดให้มีชมรมพฤติกรรมศาสตร์ขึ้นเพื่อสร้างสรรค์
กิจกรรมที่เป็นการประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
4) จัดให้นิสิตเขียนบทความนําเสนอความรู้ที่ได้จาก
การทํารายงานที่มีฐานจากการทําวิจัยในชั้นเรียน
เผยแพร่บนสือ่ อิเล็คทรอนิกส์ของสถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ในหัวข้อ สาระการเรียนรู้จาก
ห้องเรียน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1). ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม - มีการปลูกฝังและเน้นย้ําเรื่องการ
อ้างอิงผลงานทางวิชาการแก่นิสิต ทั้ง
จริยธรรมทีซ่ ับซ้อนเชิงวิชาการหรือ
ในการทํารายงานและการทําปริญญา
วิชาชีพ
2) ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไว
นิพนธ์ การคํานึงถึงการพิทักษ์สิทธิ
ต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ของกลุ่มตัวอย่างและผู้เกี่ยวข้อง
3) ริเริ่มยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มี - ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดดี ้าน
อยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
คุณธรรมจริยธรรม
4) สนับสนุนให้ผู้อื่นใช้การวินจิ ฉัยด้าน - ผูส้ อนจัดกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม
คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อ และให้นสิ ิตเป็นผู้นําการอภิปราย
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผูอ้ นื่
5) แสดงออกด้านภาวะผู้นําในการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการ
ทํางาน

2). ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
1)มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา
สาระ หลักการ และทฤษฎีที่สาํ คัญของ
สาขาวิชา
2) สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้
ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ
3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้

กลยุทธ์การสอน
- ผูส้ อนมีการสอนเน้นย้ําความ
ถูกต้องของวิชาการในทุกรายวิชา
- ให้นสิ ติ ได้มีสว่ นช่วยคณาจารย์
ทําวิจัยเพื่อเรียนรู้แบบอย่างของ
ความเป็นนักวิชาการ
- จัดสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวกับ
ความรู้ทางการวิจัยพฤติกรรม
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- สังเกตพฤติกรรมของนิสิต
- ตรวจสอบและประเมินผลจาก
ผลงานของนิสติ
- ซักถามข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ และ คณะกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ์
- มีการประเมินตนเอง

วิธกี ารวัดและประเมินผล
- ประเมินผลรายวิชา และรายงานที่
นิสิตได้รับมอบหมาย
- แบบประเมินผลการจัดสัมมนาใน
หัวข้อความรู้ทไี่ ด้จากการสัมมนา
- มีการประเมินตนเอง
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ผลการเรียนรู้
ใหม่ๆ และการประยุกต์

กลยุทธ์การสอน
ศาสตร์ รวมทั้งจัดอบรม สัมมนา
ความรู้ใหม่หรือประเด็นสําคัญที่
สังคมให้ความสนใจอยู่เสมอ

3). ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1) สามารถนําความรู้ทางทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติมาใช้จดั การแก้ปญ
ั หาในเชิง
วิชาการและวิชาชีพได้
2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รายงานทาง
วิชาชีพ พัฒนาความคิดใหม่ๆ หรือ
บูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือ
เสนอเป็นความรู้ใหม่
3) สามารถวางแผนและดําเนิน
โครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง

กลยุทธ์การสอน
- ผูส้ อนจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นิสติ คิดหาคําตอบ
แก้ปัญหาโดยใช้ฐานจากการทํา
วิจัยเป็นหลัก
- ผูส้ อนปลูกฝังประโยชน์และ
คุณค่าของการทําวิจัย
- ผูส้ อนเป็นแบบอย่างในการ
ทํางานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่
ได้มาตรฐาน
- ผูส้ อนกระตุน้ และสร้าง
บรรยากาศที่สง่ เสริมให้นิสติ ร่วม
แสดงความคิดเห็น
4). ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) สามารถแก้ไขปัญหาทีซ่ ับซ้อนหรือ
- เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมและ
ยุ่งยาก และตัดสินใจดําเนินงานด้วย
รับผิดชอบในกิจกรรมของสถาบัน
ตนเอง
ทั้งเชิงวิชาการและสันทนาการ
2) สามารถประเมินตนเอง รวมทั้ง
- สนับสนุนให้นิสิตร่วมกัน
วางแผนปรับปรุงตนเองให้มี
สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตนเองและสถาบัน
3) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของตนเอง และร่วมมือกับผูอ้ นื่ อย่าง
เต็มที่
4) สามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้นํา
เมื่อทํางานกลุม่ ได้อย่างเหมาะสม
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วิธกี ารวัดและประเมินผล
ประเมินผลรายวิชาที่พิจารณาจาก
การทํารายงาน และการตอบคําถาม
ข้อสอบนี้เน้นการคิดวิเคราะห์
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ
ความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายในชั้นเรียน
-มีการประเมินตนเอง

วิธกี ารวัดและประเมินผล
- ผลของการทํางานกลุ่ม และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
- มีการประเมินตนเอง
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5). ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติ
กลยุทธ์การสอน
วิธกี ารวัดและประเมินผล
- จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ - การประเมินผลความรู้ในวิชาเรียน
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทาง
วิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจัยทั้งเชิง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ใน
- การสมัครเข้าร่วมโครงการ
ปริมาณและคุณภาพ
การศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ขอ้ มูล
- เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วม
2) สามารถสือ่ สารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
- ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
โครงการบริการวิชาการด้านการ - จํานวนผู้สมัครนําเสนอผลงาน
ทั้งวงวิชาการ วิชาชีพ และชุมชน
วิเคราะห์ขอ้ มูลของสถาบัน เพื่อ - บทความที่นสิ ิตตีพิมพ์เผยแพร่ใน
โดยทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถนําเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบ เป็นเวทีให้นิสติ ได้มีประสบการณ์ วารสารต่างๆ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง จัดกระทําและวิเคราะห์ขอ้ มูล
- มีการประเมินตนเอง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
- ฝึกให้นิสติ เขียนบทความวิชาการ
บทความวิจัย
- จัดให้มีการนําเสนอผลงานในเวที
อบรม สัมมนาทั้งในและ
ต่างประเทศ

3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรสะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ได้ ประกอบด้วย
3.1 คุณธรรมจริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคํานึงถึงความรู้สึก
ของผูอ้ ื่น
(2) ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
(3) ริเริ่มยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มอี ยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
(4) สนับสนุนให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ นื่
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(5) แสดงออกด้านภาวะผู้นําในการประพฤติปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรมจริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการ
ทํางาน
3.2 ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญของสาขาวิชา
(2) สามารถนําความรู้ที่มีมาประยุกต์ในการ ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์
3.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนําความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใช้จัดการแก้ปัญหาในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้
(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รายงานทางวิชาชีพ พัฒนาความคิดใหม่ๆ
หรือบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
(3) สามารถวางแผนและดําเนินโครงการวิจยั ได้ด้วยตนเอง
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก และตัดสินใจดําเนินงานด้วยตนเอง
(2) สามารถประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(3) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่
(4) สามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้นําเมื่อทํางานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพือ่ นํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
(2) สามารถสือ่ สารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งวงวิชาการ วิชาชีพ และชุมชนโดยทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
วป501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I
วป502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือทาง
พฤติกรรมศาสตร์
วป510 ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์
วป511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
พฤติกรรมศาสตร์ I
วป512 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
พฤติกรรมศาสตร์ II
วป513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์
วป521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
วป522 ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิต
วป523 การวิเคราะห์พฤติกรรม และการ
ปรับพฤติกรรม
วป531 การรับรู้ การรู้คิด และการสื่อสาร
วป532 เจตคติและการทํานายพฤติกรรม
วป533 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการ
ความขัดแย้งเพื่อคุณภาพชีวิต
วป534 ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวในการ
ทํางานต่างวัฒนธรรม

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3













































































































































































































































































































































































































รายวิชา
วป541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษย์
วป542 การแบ่งชั้นทางสังคมกับการเปลี่ยนชั้น
ทางสังคม
วป543 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
พฤติกรรมมนุษย์
วป544 โครงสร้าง และระบบสังคม
วป545 พฤติกรรมเบี่ยงเบน
วป546 การวิเคราะห์และการพัฒนาครอบครัว
วป561 โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง
วป571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
วป574 การวิเคราะห์และสร้างพฤติกรรมการ
เรียนรู้โดยริเริ่มจากผู้เรียน
วป581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของ
มนุษย์
วป582 พฤติกรรมศาสตร์กับความยากจน
วป583 จริยธรรมกับจริยศึกษา
วป584 การพัฒนาในสังคมไทย
วป591 การคิดถูกวิธี
วป681 สถาพแวดล้อมกับการปรับตัว
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

1
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4
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5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3



































































































































































รายวิชา
วป682 การวิจัยเพือ่ วางนโยบายการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
วป683 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาคุณภาชีวิตและการทํางาน
วป687 การดํารงชีวิตในชุมชนและการ
วางแผนเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม
วป803 ปฏิบัติการวิจัย I
วป699 ปริญญานิพนธ์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 5 การ
วัดและประเมินผลการศึกษาสรุปดังนี้
- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
3.5
B+
ดีมาก (Very Good)
B

ดี (Good)

3.0

C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกําหนดของหลักสูตร ได้แก่ การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา โดยให้นิสิต
มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
แผนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ทําได้โดยมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
กําหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา โดยมีการทําวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้กลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
หลักสูตรครบวงจร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้อที่ 48 ดังต่อไปนี้
3.1 ต้องศึกษารายวิชาทั้งหมดไม่นอ้ ยกว่า 27 หน่วยกิต และทําปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวม
จํานวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
3.2 ต้องนําเสนองานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการอย่างน้อย 1 ครั้ง
3.3 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตีพิมพ์วารสาร
หรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูที่ดีแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
คณะ หลักสูตร บทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่รับผิดชอบสอน
1.2 มีการจัดอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและให้คําแนะนําต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการ
สอนและการวิจัย
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย โดยร่วมสอน
และทําวิจัยกับคณาจารย์ที่มีประสบการณ์
1.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ
การนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนือ่ ง
(2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ
การนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
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(3) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยมีการปฏิบัติงานร่วมกันกับคณาจารย์ที่มี
ส่วนร่วม
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) ส่งเสริมการทําวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ทั้งในลักษณะที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการวิจัยประยุกต์
รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการทําวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย หรือกิจกรรมที่เพิ่มพูนศักยภาพทาง
วิชาการ
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ
(4) จัดและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริหารวิชาการต่าง ๆ ของสถาบันและมหาวิทยาลัย ตลอดจน
หน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการทําวิจยั ของสถาบัน
(6) มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบันทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
(7) มีการพัฒนาวารสารของสถาบันให้ได้มาตรฐานสากล

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีการดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยการบริหารหลักสูตรจะเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาทุกปีการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจําปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซือ้ ตํารา สือ่
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนิสติ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
- จัดให้มีเรียน ห้องค้นคว้า ห้องประชุม และห้องพักนิสิต รวมจํานวน 8 ห้อง ไว้บริการแก่นิสติ
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- มีหอ้ งทํางานพร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการทํางานของอาจารย์จํานวน 18 คน และบุคลากร
จํานวน 15 คน
- มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ PC จํานวน 23 เครื่อง
- จัดให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการวิจัยบริการแก่นิสิตอย่างเหมาะสม ได้แก่
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 15 เครื่อง
(2) จุดเชือ่ มต่อ Internet ไร้สาย จํานวน 5 จุด
(3) เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 6 ชุด
(4) software ต่างๆที่เกี่ยวข้องจํานวนหนึ่งที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและการวิจัยทีม่ ีลิขสิทธิ์
เช่น โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล LISREL, ATLAS.TI, AMOS, MULTILOG
- มีหอ้ งเรียนพร้อมสื่อการสอนและอุปกรณ์โสตประจําห้อง ไว้บริการแก่นิสติ ทั้งในและ
นอกเวลาราชการอย่างเหมาะสม
- มีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนิสิต
- มีวารสารพฤติกรรมศาสตร์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลวารสาร TCI
จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่
(1) วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ฉบับภาษาไทย) (Journal of Behavioral Science) มีค่า Impact
Factor =0.44 และเป็นวารสารระดับชาติ
(2) วารสารพฤติกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ (ฉบับภาษาอังกฤษ) (International Journal of
Behavioral Science)
(3) วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Journal of Behavioral Science for
Development)
- มีรายงานการวิจัยของสถาบันฯ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน จํานวน 138 ฉบับ
- มีปริญญานิพนธ์ระดับ ป.เอก และ ป.โท สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่รนุ่
ที่ 1-ปัจจุบัน ของสถาบันฯ ไว้บริการค้นคว้า ไม่นอ้ ยกว่า 273 เรื่อง
- มีห้องสมุดที่มตี ํารา หนังสือที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิจัยพฤติกรรมศาสตร์สามารถสืบค้นได้จากระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยนิสิตสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นได้อย่างสะดวกและทุกโอกาสโดยรวมไม่
น้อยกว่า 30,905 เล่ม
- มีห้องสมุดที่มวี ารสารวิชาการภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้ทางวิจัยพฤติกรรมศาสตร์สามารถสืบค้นได้จาก
ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยนิสติ สามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นได้อย่างสะดวกและทุกโอกาส
โดยรวมไม่นอ้ ยกว่า 21 ชือ่ เรื่อง
- มีหนังสือและวารสารที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่นๆ จํานวนไม่น้อยกว่า 500 เล่ม
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
- จัดให้มกี ารเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและจากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษมา
บรรยายเป็นระยะๆ
- จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพือ่ พัฒนาจริยธรรมคุณธรรมในการเรียนการสอน หรือการทํางานเพื่อ
สังคมเป็นระยะๆ
- ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซือ้ หนังสือ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และตําราที่เกีย่ วข้องเพื่อ
บริการให้อาจารย์และนิสติ ได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน
- มีการสํารวจและตรวจสอบสื่อการสอนอื่น ๆ เพือ่ ใช้ประกอบการเรียนการสอน และการวิจัยเป็นประจํา
ทุกปี เพื่อดําเนินการจัดหาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีการสํารวจความต้องการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนและประเมินความพอเพียง
ของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ งหนังสือ ตํารา วารสาร สือ่ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนทรัพยากรการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่จําเป็น ทุกภาคการศึกษา เพื่อดําเนินการจัดให้มีทรัพยากร
การเรียนการสอนที่เพียงพอและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.2 การมีสว่ นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะมีการประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน กิจกรรม ประเมินผลและทบทวน โดยผลจากการทบทวนการเรียนการสอนในรายวิชาและหลักสูตร
โดยรวม จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งมีการปรึกษาหารือแนวทางที่
จะให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บณ
ั ฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในรายวิชาที่จะแต่งตั้ง โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบใน
หลักสูตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรสายสนับสนุน จะได้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยคนละ 1
ครั้ง/ปี
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสติ ทุกคน โดยนิสิตทีม่ ปี ัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงให้
คําปรึกษาเพื่อให้นิสติ เข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมแก่นสิ ติ
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ โดย
กําหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณ์เหล่านัน้
6. ความต้องการของแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร จะมีการดําเนินการดังต่อไปนี้
6.1 สํารวจความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
6.2 สํารวจการมีงานทําของมหาบัณฑิต
6.3 สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indication)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
2555
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการดํ า เนิ น งาน
/
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
/
สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อน
/
การเปิดภาคเรียน ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5
ภาคใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ครบทุกวิชา
/
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
/
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
/
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
/
ตามผลจาก มคอ.7
8. อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
/
เรียนการสอน ร้อยละ 100
9. คณาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างน้อย
/
ปีละหนึ่งครั้ง
10. บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ได้ รั บ การพั ฒ นา
/
วิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. นิสิตปัจจุบันปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ผู้ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพของบัณ ฑิ ต ใหม่ ใ น
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ การสังเกตพฤติกรรม การ
แลกเปลี่ยนอภิปราย การตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน การปฏิบัติงานกลุ่ม รวมถึงการทํารายงานและกิจกรรมต่าง ๆ ผล
ที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลบ่งบอกความมีประสิทธิผลของการสอนของอาจารย์และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละภาคการศึกษาในทุกด้านโดยนิสิตรวมทั้งการประเมินจากตนเองและ
เพื่อนร่วมงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินให้อาจารย์ทราบและมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและมาตรฐานผลการเรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
2.1 นิสิตปัจจุบัน และมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
2.3 นายจ้างและ/หรือผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในดําเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ได้กําหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของบัณฑิตและการประเมินหลักสูตร
ในภาพรวม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเรียนการสอน หลักสูตรและทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและ
ในแต่ละกระบวนวิชา และนําไปสู่การดําเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้น
จะกระทําทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2554
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง สรุปผลการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร.
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตร

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 2554

ขอบังคัับมหาวิทยาลลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึ
ย กษาระะดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
2
----------------------------------โดยที่เป
เ นการสมคววรแกไขปรับปรุ
ป งขอบังคับมหาวิ
ม ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยกการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึ
ต กษาใหมีความเหมาะสมม และใหการรบริหารการศึกษาระดับบัณ
ณฑิตศึกษาเปปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพยิ
า ่งขึน้
อาศัยอํอานาจตามคความในมาตรรา 16 (2) แหงพระราชบั
ง
ญ ติมหาวิทยยาลัยศรีนครินทรวิ
ญญั
น โรฒ
พ.ศ. 2541 ประกอบกั
ป
บมติสภามหาวิทยาลั
ท ยศรีนครินิ ทรวิโรฒ ในการประชุ
ใ
ม ครั้งที่ 6/25554 เมื่อ
วันที่ 8 เดือนเมษายน
น
พ.ศศ.2554 จึงมีมติ
ม ใหออกขอบับงคับไว ดังตตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับน้นีเ้ รียกวา “ขอบับงคับมหาวิทยาลั
ท ยศรีนคริรินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ต กษา พ.ศ. 2554 ”
ระดับบัณฑิตศึ
ขอ 2 ใหยกเลิก ขขอบังคับมหาาวิทยาลัยศรีนคริ
น นทรวิโรฒ
ฒ วาดวยการรศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาา พ.ศ. 2548
บรรดาาระเบียบ ขอบับงคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติ
อ อื่นใด ในนสวนทีก่ ําหนดไวแลวในขอบั
อ งคับนี้
หรือซึ่งขัดหรืรอแยงกับขอบังคับนี้ใหใช ขอบังคับนี้แทน
ท
ขอ 3 ในขอบังคับนี
บ ้
“มหาวิวิทยาลัย” หมมายความวา มหาวิ
ม ทยาลัยศรี
ย นครินทรวิวิโรฒ
“สภามมหาวิทยาลัย” หมายความมวา สภามหาาวิทยาลัยศรีนคริ
น นทรวิโรฒ
ฒ
“สภาวิวิชาการ” หมาายความวา สภาวิ
ส ชาการมมหาวิทยาลัยศรี
ศ นครินทรวิโโรฒ
“อธิการบดี
า ” หมายความวา อธิการบดี
ก
มหาวิทยาลั
ท ยศรีนคริ
ค ินทรวิโรฒ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความววา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคครินทรวิโรฒ
“คณบบดีบัณฑิตวิทยาลั
ย ย” หมายยความวา คณ
ณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิวิทยาลัย
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ศรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาทีห่ ลักสูตรหรือสาขาวิชาสังกัด ซึ่ง
หมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาของคณะ
สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ ภายใน
คณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทํา
หนาที่บริหารจัดการหลักสูตร
“คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี
ั ฑิตวิทยาลัย
หนาทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบณ
“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรที่มีความรูค วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาที่เปด
สอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูท รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งโดยเสนอผานคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ
ขอ 4 เพื่อใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัย
อาจกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
สวนการดําเนินการใดๆ ที่เกีย่ วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ และ
มิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเปนกรณีไป
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีทมี่ ีปญหาในการตีความขอบังคับนี้
หรือในกรณีทมี่ ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสัง่
การ และใหถอื เปนที่สุด
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 30 สัปดาห
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้
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6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนขึ้นได โดยกําหนด
ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห
จํานวนชัว่ โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่ โมงการ
เรียนตามที่กาํ หนดไวตามขอ 8
การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน
ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได
ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค
ตองจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 15 ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2
ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสติ จะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน 6 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
สําหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบจํานวน
หนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
ขอ 8 หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสติ ไดรับ แตละรายวิชาจะมี
หนวยกิตกําหนดไว ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
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8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ทีใ่ ชเวลาฝกหรือทดลองไมนอ ยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอ ยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏิบัติการคลินิก การทําโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใด
ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารยผสู อนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบคาหนวย
กิตกับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขัน้ ปริญญาบัณฑิต
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขอ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย
หลักเกณฑการเทียบความรูใ หเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 11 โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต
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11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา 36 หนวยกิต หลักสูตรนีม้ ี 2 แผน
11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําปริญญานิพนธ ซึ่งอาจมีได
2 แบบ คือ
แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอืน่ ประกอบ
ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาตามทีห่ ลักสูตรกําหนด
แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ
รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต
11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานิพนธ
แตตองทําสารนิพนธ 6 หนวยกิต
11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชัน้ สูงโดยมีการทําปริญญานิพนธทกี่ อใหเกิดความรูใหม และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ
หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธทกี่ อใหเกิดความรูใหม ซึ่ง
หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวย
กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอ ยกวา 48
หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 72 หนวย
กิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธที่มีคณ
ุ ภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 36
หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวย
กิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ขอ 12 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสติ เต็มเวลา
เปนดังนี้
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12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใช
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 3
ปการศึกษา
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากสําหรับนิสิตวุฒิเริ่มตน
ตางกัน ดังนี้
12.3.1 นิสิตวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา
12.3.2 นิสิตวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 6 ปการศึกษา
12.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ใหมหาวิทยาลัยเปนผูก ําหนดระยะเวลา
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาใหกับนิสติ ไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชําระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25
สําหรับนิสิตทีศ่ ึกษาแบบไมเต็มเวลาในหลักสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวย
กิตในสัดสวนที่เหมาะสม
หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก
เกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอง
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 13 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานิพนธ
อยางเดียว ใหหลักสูตรคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัย
ในสาขาวิชาทีเ่ ปดสอนได
13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน
ขอ 14 การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนบั ตั้งแตวันที่
ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตามขอ 19.2
ขอ 15 จํานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย

-7-

หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองเปน
คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาทีเ่ ปดสอน ทัง้ นี้อาจารยประจําในแตละ
หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจกําหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือ
สัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณีที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
หรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อาจเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ
มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร
ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย
ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถอื เปนอาจารยประจําหลักสูตรได
โดยอาจารยประจําหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 3 คน
และอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยทัง้ หมดจะตองมี
คุณสมบัติแบงตามระดับหลักสูตรดังนี้
15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
15.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขา
วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั จํานวนอยางนอย 3 คน
15.1.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ชสวนหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเ ชี่ยวชาญ
เฉพาะที่แตงตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัย
15.1.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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15.1.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอน
และการทําวิจยั ที่มิใชสว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
15.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ ัมพันธกนั จํานวนอยางนอย 3 คน
15.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
15.2.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ชสวนหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทําวิจยั ที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผสู อน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1
และขอ 15.1.4 โดยอนุโลม
ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ
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ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจํา
ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตทงั้ นี้
ตองไมเกิน 10 คน
อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนิสิตปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน
หากเปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนิสติ ที่ทาํ ปริญญา
นิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตที่ทาํ สารนิพนธ 3 คน ทัง้ นี้ใหรวบรวมนิสิตที่ยงั ไมสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หมวด 3
การรับเขาเปนนิสิต
ขอ 17 คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต
17.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
17.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
17.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองเปนผูสาํ เร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี หรือ
เทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมากตามทีห่ ลักสูตรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานของรัฐที่มหี นาที่รับรองวุฒกิ ารศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบัติ
อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 18 การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
18.1 สอบคัดเลือก
18.2 คัดเลือก
18.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
18.4 รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 19 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
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19.1 ผูที่ผา นการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
ชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตทีไ่ มอาจมารายงานตัวเปนนิสติ ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่กําหนด
เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาเปนนิสิต เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณ
อักษรในวันทีก่ ําหนดใหรายงานตัว และเมือ่ ไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กาํ หนด
19.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว
หมวด 4
การลงทะเบียน
ขอ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
20.1 กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิม่ -ลดรายวิชาในแตละระบบการจัด
การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใด
ลงทะเบียนเรียน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
20.3 ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ในภาคการศึกษาใดของแตละระบบการจัดการศึกษา ตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้
20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปน
กรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
20.5 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและ
สอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอ นจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ได
ขอ 21 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได
นิสิตจะตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศึกษาในขอ
6 และประเภทการจัดการศึกษาในขอ 7 นอกจากนีน้ ิสติ อาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน
6 หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบียนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัตจิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ขอ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยทปี่ รึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
22.2 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปน
หนวยกิตสะสม
22.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่
ต่ําสุด แตจะนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตสูงสุดทีน่ ิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาค
การศึกษา
22.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมดของรายวิชานัน้ และไมบังคับใหนิสิตสอบ
22.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติ
หนวยกิตได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บณ
ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอ 23 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพ ื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดใน
ระดับ S
ขอ 24 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห
โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 25 การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสภาพนิสิต
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามทีก่ ําหนดในหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง
ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จ
ภายใน 4 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ในกรณีทนี่ ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 26 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
จึงจะมีสทิ ธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง
(Self Study)
ขอ 27 การประเมินผลการเรียนรายวิชา
27.1 การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)

คาระดับขั้น
4.0
3.5

B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

27.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขัน้ ใหประเมินผลโดยใช
สัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน เปนทีพ่ อใจ (Satisfactory)
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบั หนวยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)
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27.3 การให E สามารถกระทําในกรณีตอ ไปนี้
27.3.1 นิสิตสอบตก
27.3.2 นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
27.3.3 นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 26
27.3.4 นิสิตทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
27.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2
27.4 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชา
เห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝกงานที่
มิไดกําหนดเปนรายวิชา ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี แตในกรณีทนี่ ิสิตได U จะตอง
ปฎิบัติงานเพิม่ เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร
27.5 การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
27.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ
สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
27.5.2 อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ
นิสิตยังปฏิบัตงิ านซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ นิสิตที่ไดรับการให
คะแนนระดับขั้น I จะตองดําเนินการแกสญ
ั ลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาหนบั แตเปดภาค
การศึกษาถัดไป เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ I เปนคาระดับขั้น E ไดทันที
27.6 การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี้
27.6.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานัน้ ตามขอ 24
27.6.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 34
27.6.3 นิสิตถูกสัง่ พักการเรียนในภาคเรียนนั้น
27.6.4 นิสติ ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I
เนื่องจากการปวยหรือเหตุอนั สุดวิสัยยังไมสิ้นสุด
27.7 การให AU จะกระทําในกรณีที่นิสติ ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไม
นับหนวยกิตตามขอ 22
27.8 การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มกี ารสอนหรือการทํางานตอเนื่องกัน เกินกวา 1 ภาค
การศึกษา
27.9 ผลการสอบตองไดรับการอนุมตั ิจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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ขอ 28 การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมิน
เปน ดังนี้
ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

ขอ 29 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา
เกี่ยวกับปริญญานิพนธ/สารนิพนธ การประเมินใหกระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และ
ใหผลการประเมินเปน ดังนี้
ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

ขอ 30 การเรียนซ้าํ หรือเรียนแทน
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้าํ รายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดต่ํากวาคาระดับขั้น B
หรือจะเลือกเรียนวิชาอืน่ ในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกันแทนกันได ทั้งนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
30.2 นิสิตที่คา คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดต่ํา
กวาคาระดับขั้น B หรือจะเลือกเรียนวิชาอืน่ ในหมวดเดียวกันแทนกันได
ขอ 31 การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
31.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนับจากรายวิชา
ที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีคา ระดับขั้นตามขอ 27.1 ในกรณีที่นสิ ิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเรียน
แทนในรายวิชาใดใหนาํ จํานวนหนวยกิต และคาระดับขั้นที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย
ดวย
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31.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํ หนดในหลักสูตรใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น D ขึ้นไปเทานัน้
31.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย
จํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น
31.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึงภาค
เรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาที่
เรียนทัง้ หมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่
นิสิตลงทะเบียนเรียน
31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสติ ได IP รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานัน้ มาคํานวณคาระดับขั้น
เฉลี่ยรายภาคการศึกษานัน้ แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
ขอ 32 การทุจริตใด ๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษาหรือการสอบ
32.1 นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ
อยางใดอยางหนึง่ ดังนี้
32.1.1 ตกในรายวิชานั้น
32.1.2 ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ
ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา
32.1.3 พนจากสภาพนิสิต
32.2 นิสิตที่ทาํ การลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะ
เสนอใหมกี ารเพิกถอนปริญญาไดแมจะตรวจพบในภายหลัง
การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก
ขอ 33 สถานภาพนิสิต มีดงั นี้
33.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
33.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
33.1.2 นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็ม
เวลา
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33.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา
33.2.1 นิสิต ไดแก ผูท ี่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ของมหาวิทยาลัย และ
เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่
33.2.2 นิสิตทดลองศึกษา ไดแก ผูท ี่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษา
รับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเวนหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไมใหมีนิสติ ทดลองศึกษา
33.2.3 นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการ
ทําปริญญานิพนธได
33.2.4 นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ไดรับอนุมัติ
จากบัณฑิตวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่
ตนสังกัด
33.2.5 ผูเขารวมศึกษา ไดแก บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปน
นิสิต
ขอ 34 การลาพักการเรียน
34.1 นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงทีม่ ีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ตอไปนี้
34.1.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ ใดที่มหาวิทยาลัยเห็น
ควรสนับสนุน
34.1.2 ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย
34.1.3 มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต
มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
34.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่ คํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค
การศึกษานัน้ โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพ ิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
34.3 การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนที่จะตอง
ขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 34.2
34.4 ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
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ขอ 35 การลาออก
นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย ใหยนื่ คํารองตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด
ขอ 36 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
36.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
36.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35
36.3 ถูกคัดชือ่ ออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
36.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข่ ึ้นทะเบียนเปนนิสิตตาม ขอ 20.3
36.3.2 เมื่อพนกําหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิต
ตามขอ 25
36.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหนึง่
36.3.4 คาคะแนนเฉลีย่ ในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดต่ํากวา 2.50
36.3.5 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา
คะแนนเฉลีย่ สะสมไดคา ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาทีก่ ําหนด ดังนี้
36.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสําหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
36.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
36.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเคาโครงปริญญานิพนธถงึ วันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร ไมเปนไปตามกําหนด ดังนี้
36.3.6.1 สารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 3 เดือน
36.3.6.2 ปริญญานิพนธ จํานวน 12 และ 15 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยาง
นอย 6 เดือน
36.3.6.3 ปริญญานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 9 เดือน
36.3.6.4 ปริญญานิพนธ จํานวนมากกวา 36 หนวยกิตขึ้นไป จะตองมีเวลา
อยางนอย 12 เดือน
36.3.7 สอบประมวลความรู หรือ สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง แลวยังไมผาน
36.3.8 เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก
ต่ํากวา 3.00
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36.3.9 ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ
ประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ระดับขั้นไมผาน (Fail)
36.3.10 ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ
36.3.11 มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
36.3.12 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
36.3.13 ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
36.4 ถึงแกกรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติ และการโอนหนวยกิต
ขอ 37 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต
37.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนสิ ิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ ิสิตจะตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทัง้ ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง
37.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภททีเ่ ปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา
37.3 นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉลีย่ ไมต่ํา
กวา 3.00 ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตไดเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
ขอ 38 การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี้
38.1 การโอนหนวยกิต นิสติ อาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ไดเคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหนวยกิตรายวิชาที่ขอโอน
มาเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานัน้ ซ้ําอีก ทัง้ นี้รายวิชา
ที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขา
ศึกษา
การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี
และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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38.2 การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนหนวยกิต
รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนิสิตที่มีความรู ความสามารถ ที่
สามารถวัดมาตรฐานได ทัง้ นี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 39 การเทียบโอนความรูและประสบการณ
มหาวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุม รายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัยได ทัง้ นี้หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 40 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา
นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทําไดโดยการคัดเลือกจาก
วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะ
นับตั้งแตวนั ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกที่เขามาศึกษา
สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไปตามขอ 38
ขอ 41 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
41.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มฐี านะ
เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนีก้ ารนับ
ระยะเวลาที่ศกึ ษาในหลักสูตร ใหเริ่มนับตัง้ แตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
41.2 นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
จะตองยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามขอ 38
41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12
ขอ 42 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง
ยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
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หมวด 8
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธและสารนิพนธ
ขอ 43 การสอบภาษา
43.1 นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติของ
ตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ
อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
43.2 นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
43.2.1 นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลที่
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่บณ
43.2.2 นิสิตที่กาํ ลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา
ชาติของตนซึง่ มีรายวิชาเกีย่ วกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมิน
ผานรายวิชานัน้ ในคาระดับขัน้ ไมต่ํากวา B
43.2.3 ผูที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอืน่ ที่ไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลัก
ในการสื่อสาร และการศึกษา
43.3 การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับขั้น P ตามขอ 28
ขอ 44 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
44.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
44.2 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานิสิตมี
ความรูพนื้ ฐานและมีความพรอมในการทําปริญญานิพนธ
44.3 ผูมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
44.3.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได
44.3.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ
ครบถวนตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตา่ํ กวา 3.00 เมื่อนิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติตั้งแต
ภาคการศึกษานัน้ เปนตนไป
44.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.5 นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนี้นิสิตมีสทิ ธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3
ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งนัน้
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ขอ 45 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
45.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตองสอบผานการสอบ
ประมวลความรู
45.2 ผูมีสทิ ธิส์ อบประมวลความรู คือ นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
45.2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรู
ได
45.2.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ครบถวนตาม
หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสทิ ธิ์สอบประมวลความรูตั้งแตภาคการศึกษานัน้
เปนตนไป
45.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.4 นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนีน้ ิสิตมีสิทธิส์ อบประมวลความรูเพียง
3 ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น
ขอ 46 ปริญญานิพนธ
46.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทํา
ปริญญานิพนธ
46.2 นิสิตจะดําเนินการเสนอเคาโครงปริญญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกินภาคเรียนที่ 5 สําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไมเกิน
ภาคเรียนที่ 7 สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress
Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิไดดําเนินการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถูกระงับการ
ลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
46.3 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
46.3.1 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษา
รวมไดอีก 1 คน โดยตองมีคณ
ุ สมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2
ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทาํ หนาที่อาจารยทปี่ รึกษา
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ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิ ตกตางจากนีใ้ หเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ ะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากรประจํา
ในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปน
บุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันทีม่ ีความรู ความเชีย่ วชาญหรือ
ประสบการณสงู ในสาขาวิชานัน้ ๆ เปนทีย่ อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนัน้ ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดโดยการแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง
ดังกลาว
46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่
ปรึกษารวมเพิม่ ไดอีก 1 คน โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2
ในกรณีทขี่ าดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทาํ หนาที่อาจารยทปี่ รึกษา
ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิ ตกตางจากนีใ้ หเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากร
ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม อาจ
เปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูท รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทีม่ คี วามรู ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ ๆ เปนทีย่ อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนัน้ ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยการ
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง
ดังกลาว
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรว ม อาจารยผูสอบ
ปริญญานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาทีเ่ ปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
เสนอแตงตั้งผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต
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วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการแตงตั้งดังกลาว
ผูไ ดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให
เทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงทีเ่ รียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคียง
และยอมรับใหเทียบเทาผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขาวิชา
46.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยทีม่ คี ุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม
เปนอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรว มได
46.4 คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม (ถามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไมนอยกวา
2 คน และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คนทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในคณะกรรมการที่แตงตัง้ จะตองมีอยางนอย 1 คน ทีม่ าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่
ไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และนอกจากนั้นผูที่ทาํ หนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธดว ย
เลขานุการที่ตอ งเขารวมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได
โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเ สนอรายชื่อโดย
ความเห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธตองเปนอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสว นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
46.5 คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยทปี่ รึกษา
ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เปน
กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึง่ เคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงปริญญา
นิพนธของนิสติ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ
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หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่จะตองแตงตัง้ กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพิ่มเติม ให
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และในกรณีทนี่ ิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานิพนธ แตคณะกรรมการสอบ
ปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรือ่ งผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ ใหคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมตั ิ
46.6 ลิขสิทธิห์ รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการทําปริญญานิพนธซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวิทยาลัย
นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในปริญญานิพนธ ใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับ
ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ
ขอ 47 สารนิพนธ
47.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนิพนธ
47.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึง่ คนตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3
47.3 องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และกรรมการสอบสาร
นิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี้
47.3.1 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ ตองเปนอาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.2 กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจาํ นวนไมต่ํากวา 3 คน ประกอบดวย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไดรบั มอบหมายเปนประธาน 1
คน ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไมต่ํากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสาร
นิพนธเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้ เปน
กรรมการเพิม่ เติมไดอีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาโครงการสาร
นิพนธได
คุณสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูท รงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกนั และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทํา
หนาทีเ่ ปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการสารนิพนธ 1
คน และผูท รงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่
จะตองตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไม
ครบคณะ แตนิสิตมีความจําเปนอยางยิง่ ตองสอบ ใหนสิ ิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูท รงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกนั และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.4 ลิขสิทธิห์ รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการทําสารนิพนธซงึ่ บัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย
นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับการสงสาร
นิพนธฉบับสมบูรณ
หมวด 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ขอ 48 การขอรับปริญญา
48.1 ในภาคเรียนใดทีน่ ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยนื่ คํารองขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย
48.2 นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
48.2.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา
ตามทีก่ ําหนดในขอ 12
48.2.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
48.2.3 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00
48.2.4 สอบภาษาตางประเทศไดหรือไดรับยกเวนตามขอ 43.2
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
48.2.5 สอบประมวลความรูได
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48.2.6 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.7 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.8 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) ทีเ่ ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา
ขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
48.2.9 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.10 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.11 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) ทีเ่ ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
48.2.12 สอบประมวลความรูได
48.2.13 เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก
เปลาสารนิพนธขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.14 สงสารนิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
48.2.15 สอบวัดคุณสมบัติได
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48.2.16 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.17 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.18 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น
ในกรณีทไี่ มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
ขอ 49 การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดย่นื ความจํานงขอรับ
ปริญญา ที่มีคณ
ุ สมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร
หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ขอ 50 ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย
ประกอบดวยประเด็นหลัก 7 ประเด็น คือ
50.1 การบริหารหลักสูตร
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
50.3 การบริหารคณาจารย
50.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
50.5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิตบัณฑิตศึกษา
50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ขอ 51 ใหทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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บทเฉพาะกกาล
ขอ 522 การดําเนินการใดที
ก
่เกิดขึนก
น้ อนวันทีเ่ ขียนขอบังคับนี้มีผลใชบังคับั และยังดําเนิ
เ นการไม
แลวเสร็จในขขณะที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินินการหรือปฏิฏิบัติการตอไปปตามขอบังคับที่ใช
บังคับอยูกอนวั
น นที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับจนกวาจะดํ
จ าเนินการแลวเสร็จ

ประกาาศ ณ วันที่ 22
2 เมษายน พ.ศ.
พ 2554

(ศาสตราจาารย ดร.เกษมม สุวรรณกุล)
นายกสภามหหาวิทยาลัยศศรีนครินทรวิโรฒ
ร
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สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
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การประเมินและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลการประเมินหลักสูตร ปร.ด. (หมวดที่ 1- หมวดที่ 8)
หมวด
ไม่
รายการทีป่ ระเมิน
เหมาะสม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่
เหมาะสม
ความชัดเจนเหมาะสมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ท่านเห็นว่าเหมาะทั้ง 6 ท่านและได้

1
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
(หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป)

ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
รศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีพหล : การใช้ชื่อปริญญาว่า”พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์” ทําไมต้องใช้ประยุกต์ จะเป็นการจํากัด
หรือไม่ ใช้เป็น “การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์” เท่านั้นได้หรือไม่

2. ความชัดเจนเหมะสมของข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
(หมวดที่ 2 : ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร)
-ปรัชญา ความสําคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

-แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร







ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ท่านเห็นว่าเหมาะสม 5 ท่าน ไม่
เหมาะสม 1 ท่าน โดยให้ข้อเสนอแนะดังนี้
รศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีพหล :
-ควรเรียบเรียงใหม่ โดยนําส่วน “ที่เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัย”ไปต่อท้ายจะเหมาะสมกว่า
-วัตถุประสงค์ ควรเพิ่มอีก 1 ข้อคือเน้นคุณธรรม
จริยธรรมของนักวิจัย ส่วนข้อที่ 1 ให้ตัดตรง “ความรู้คู่
คุณธรรม” ออกจะดีกว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ท่านเห็นว่าเหมาะทั้ง 6 ท่านและได้
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ : แผนพัฒนาหลักสูตรใน
หน้า 8 ด้านการพัฒนาให้หลักสูตรมีความเป็นนานาชาติควร
ระบุตัวบ่งชี้ให้ครบ เช่น จํานวนคณาจารย์ที่แลกเปลี่ยน
จํานวนสัมมนา และวิธีการประชาสัมพันธ์
ผศ.ดร.สุภาวดี มิตรสมหวัง : ควรแบ่งการปรับปรุงหลักสูตร
เป็น 2 ช่วง คือระยะสั้นควรปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนไปแต่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ส่วนอีก
ช่วงหนึ่งควรทําการปรับโครงสร้างรายวิชาใหม่
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เหมาะสม
ไม่
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
หมวด
รายการทีป่ ระเมิน
เหมาะสม
ที่
3. ความชัดเจนเหมาะสมของระบบจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
(หมวดที่ 3 : ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร)
-ระบบจัดการศึกษา การ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ท่านเห็นว่าเหมาะทั้ง 6 ท่านและได้

ดําเนินการหลักสูตร
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ :
-ควรให้ความสําคัญกับนิสิตที่เข้าศึกษาด้วยเนื่องจาก
รูปแบบของหลักสูตรมีความหลากหลายอาจทําให้เกิดความ
แตกต่าง
-ควรมีระบบพี่เลี้ยงดูแลนิสิตด้วย
-โครงสร้างของหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ท่านเห็นว่าเหมาะทั้ง 6 ท่านและได้

ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
รศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีพหล :
-รายวิชาในหมวดพฤติกรรมศาสตร์ไม่มีคําว่าประยุกต์
ซึ่งคําว่าประยุกต์เป็นคําสําคัญของหลักสูตร
-วิชาเลือกในระดับปริญญาเอกไม่ควรจัดไว้มาก ควร
คัดเลือกวิชาที่เกี่ยวข้อง และน่าจะเป็นรายวิชาที่เน้นสัมมนา
มากกว่านี้ ไม่ควรเป็นวิชาที่เน้นเนื้อหา
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ :
-ควรมีการเรียนรู้ร่วมกันของนิสิตที่เข้าศึกษาหลาย
รูปแบบโดยอาจจระมีการจัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนทางด้าน
วิชาการร่วมกัน
-ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํา
ไม่มีข้อเสนอแนะ

โครงงานหรือการทําวิจัย
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หมวด
ไม่
รายการทีป่ ระเมิน
เหมาะสม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่
เหมาะสม
4. ความชัดเจนเหมาะสมของ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน
(หมวดที่ 4 : ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน)
-การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ท่านเห็นว่าเหมาะทั้ง 6 ท่านและได้

ของนิสิต

- การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละ 
ด้าน
- คุณธรรมจริยธรรม
- ความรู้
- ทักษะทางปัญญา
- ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
-ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-แผนที่แสดงการกระจายความ 
รับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
รศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีพหล :
-ควรเพิ่มอีก 1 ข้อคือ เน้นความเป็นผู้มีความสม่ําเสมอ
ในการวิจัยหรือผลิตผลทางวิชาการ
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ :
-ควรคิดโครงการให้นิสิตมีการทําวิจัยร่วมกับ
ชาวต่างชาติในกรณีที่นิสิตมีความสามาถในเรื่องดังกล่าว
ผศ.ดร.สุภาวดี มิตรสมหวัง :
-คุณลักษณะพิเศษที่ต้องการสร้างเป็นสิ่งทีด่ ีและมีความ
เป็นนามธรรมมาก อาจต้องมีการปรับปรุงคุณลักษณะบาง
ประการให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ท่านเห็นว่าเหมาะทั้ง 6 ท่านและได้
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
รศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีพหล :
-ในเรื่องคุณธรรม ควรเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตใน
การสร้างผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัย
-ในเรื่องความรับผิดชอบ ควรเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม คือการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนในสังคมโดยใช้
ความรู้จากงานวิจัยในการแก้ปัญหา
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ :
-ควรพัฒนาทักษะการสื่อสารการใช้ภาษาไทยซึ่งมี
ความชัดเจน หรือภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารในเวทีการ
ประชุมระดับนานาชาติได้
ผศ.ดร.สุภาวดี มิตรสมหวัง :
-ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ต้องระบุตัวชี้วัดและแนว
ทางการวัดให้ชัดเจน
ไม่มีข้อเสนอแนะ
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หมวด
รายการทีป่ ระเมิน
ที่
ความชัดเจนเหมะสมใน
5

6

หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา
(หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา)
ความชัดเจนเหมาะสมในการ
พัฒนาอาจารย์
(หมวดที่ 6 การพัฒนา
คณาจารย์)

เหมาะสม

ไม่
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ



ไม่มีข้อเสนอแนะ



ไม่มีข้อเสนอแนะ

7

ความชัดเจนเหมาะสมในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
(หมวดที่ 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตร)



ไม่มีข้อเสนอแนะ

8

ความชัดเจนเหมาะสมในการ
ประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหลักสูตร
(หมวดที่ 8 การประเมินและ
ปรับปรุงการดําเนินงานของ
หลักสูตร)



ไม่มีข้อเสนอแนะ
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ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมอืน่ ๆ
ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต :
การเป็นผู้นําในฐานะนักวิจัยและนักพัฒนา อาจมีการเตรียมตัวที่ต่างกันออกไป ทั้งในด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ มีคําถามว่า
ในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตนี้จะเน้นทั้ง 2 อย่างหรืออย่างไร?
การไปอ้างแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (52 – 66) ของ มศว ที่ต้องการให้หน่วยงานมีเป้าหมายหลักวิจัยครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาด้าน
วัฒนธรรมและศิลปะนั้น ในหลักสูตรระดับ ปร.ด. มีการเอื้อถึงสิ่งนี้หรือไม่
ส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ถ้าไม่จําเป็น หลีกเลี่ยงจากการใช้คําที่ใส่ไว้แล้ว อาจทําไม่ได้ เช่น อย่างยั่งยืน
เนื่องจากการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ต้องอาศัยความรู้ในสหวิทยาการเป็นอย่างมากในการตอบประเด็นปัญหาการวิจัยอีกทั้งในระดับ
ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรไม่ควรเน้นเฉพาะเรื่องความเป็นผู้นําทางวิชาการเท่านั้น หากยังจะต้องช่วยสร้างผู้เรียนให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อผู้ทํา
งานวิจัยทุกระดับ ด้วยการพยายามเข้าใจการมองปัญหาวิจัยของแต่ละคนที่มีแงมุมต่าง ๆ กัน มาตรฐานทางวิชาการอาจมีเกณฑ์และ
จําเป็นต้องกําหนด แต่ขณะเดียวกันก็จําเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาเป็นขั้นตอน อุดมการณ์อาจมีไว้ได้ด้วยการตั้งเกณฑ์ไว้สูง แต่ก็
จําเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติของปัจจัยสถานการณ์และบุคคลอย่างรอบคอบด้วย
ขณะนี้แต่ละสถาบันการศึกษากําลังเคลื่อนไหวเข้าสู่การเตรียมตัวรับความพร้อมเข้าสู่คนเป็น ASEAN การวิจัยไม่ควรเน้นเฉพาะ
International แต่ต้องเน้นงานที่เกี่ยวข้อง Regional ที่เป็นภูมิภาคของอาเชียนซึ่งอาจแตกต่างไปจากซีกโลกที่พัฒนาแล้ว
อนึ่ง การพัฒนาการเรียนการสอนให้บัณฑิตระดับนี้ มีอัตลักษณ์ด้านการวิจัยและเป็นที่ต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้า
ของประเทศนั้น อ่านจากกลยุทธ์แล้ว ไม่แน่ใจว่าจะสัมฤทธิ์ผลได้ตามที่วางวัตถุประสงค์ไว้

รศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีพหล :
1. ในหมวดที่ 2 ข้อ 1.2 ความสําคัญควรเรียบเรียงเนื้อหาว่าทําไมต้องจัดหลักสูตรนี้ และทําไมต้องเป็นพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
2. ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในข้อ ก)รับนักศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา ควรเน้นด้านสังคมศาสตร์หรือไม่ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อ มิฉะนั้นจะกว้างเกินไป ส่วน ข้อ ข)นั้นเหมาะสมแล้ว
3. รายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร เมื่อพิจารณาคําอธิบายแล้วไม่ปรากฏคําว่า “ประยุกต์” ควรพิจารณาด้วย
4. ในส่วนของรายวิชาเลือก ควรเป็นรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้นําทางวิชาการ โดยสะท้อนถึงการใช้ความคิด
การวางแผน การบริหารเกี่ยวกับงานวิจัย เป็นต้น และควรเน้นรายวิชาที่เน้นกระบวนการสัมมนามากกว่าการเน้นเนื้อหา
5. รายละเอียดส่วนอื่นๆ เหมาะสมดีแล้ว

รศ.ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ :
-หน้า 1 ควรตรวจสอบคําว่า Doctoral ว่าใช้ถูกต้องหรือไม่ (หลักสูตรปรับปรุงปี2552 ใช้ว่า Doctor of …..)
-หน้า 2 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ มีอีกไหมที่เป็น อังกฤษ ญี่ปุ่น หรือ ออสเตรเลีย
-หน้า 8 แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แบบ 1 ทําไมเขียนน้อยทําให้ไม่น่าสนใจ สถาบันฯ เปิดหลักสูตรแบบ 1 อยู่แล้ว
น่าจะมีประเด็นให้เขียนได้มากกว่านี้
-หน้า 21 ในรายละเอียดวิชา วป 999 ควรเพิ่มข้อความท้ายสุดว่า ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาบุคคลและสังคมที่มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
-หน้า 23 วิชา วป 510 ควรตรวจสอบว่าชื่อภาษาอังกฤษด้วยถูกต้องหรือไม่
-หน้า 24 วิชาเลือกมีหลากหลายวิชา ควรให้มีจุดเน้นเป็น 2-3 แนวได้ไหม
-หมวดพฤติกรรมศาสตร์ ควรเพิ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองได้หรือไม่ เรามักมุ่งเน้นพัฒนาคนอื่น แต่ถ้าตนเองพัฒนา
ได้แล้ว สังคมก็จะดีด้วย
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รศ.ดร. ศิริพร แย้มนิล :
-หลักสูตรมีความชัดเจน และตอบสนองความต้องการของสังคมที่จะผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง
รศ.ดร.สุทธินนั ทน์ พรหมสุวรรณ :
-หน้า 2 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ควรอาศัยความร่วมมือกับหมาวิทยาลัยคู่สัญญาในการจัดทํางานวิจยั หรือ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ หรือการจัดการประชุมร่วมกัน
-หน้า 8 การพัฒนาหลักสูตร จํานวนผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาต่างประเทศ ควรระบุจํานวนอาจารย์ที่แลกเปลี่ยน
หรือจํานวนครั้งของการสัมมนา และวิธีการประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี มิตรสมหวัง :
-ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา ภาคบงกช :
-ในเรื่องโครงสร้างและการนําแนวของ สกอ มาเป็นหลัก เห็นด้วย และไม่สามารถเสนอแนะได้มากนัก เพียงแต่ขอฝาก
แนวโน้มในเรื่องของ Creativity and Life long Learning , Self-directed Learning มาเสริมความมุ่งหมาย บางสาระตามแต่จะเห็น
สมควร และขอฝากความพร้อมในการนําตนเอง และกระบวนการที่อ่านพบมาฝากไว้พิจารณาในการปรับ course outline เช่น
วิชา วป 574 การวิเคราะห์และการสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้โดยริเริ่มจากผู้เรียน เป็นต้น

ภาคผนวก ง
สรุปผลการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
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สรุปผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ในครั้งนี้ ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้านคือ 1) ด้าน
องค์ประกอบของหลักสูตร คุณลักษณะของนิสิต บัณฑิต และอาจารย์ประจําหลักสูตร และทรัพยากร
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 3) ด้านคุณลักษณะของนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (Learning Outcomes) ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
4) ความคิดเห็นของนิสิตบัณฑิตศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรเพื่อ เป็นฐานข้อมูล
สําหรับการปรับหลักสูตรฯ ให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกระดับ อาจารย์ประจําหลักสูตร นิสติ บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ที่มคี วามสนใจที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร และ
ตัวแทนของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถตอบคําถามการวิจัยได้ครอบคลุม
และเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรอย่างสมบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์รวมจํานวน 11 ฉบับ โดยคณะผู้วิจัยได้ยึดกรอบการประเมินผลตามคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง 2545) เป็นแนวทางในการพัฒนา
เครื่องมือวัด คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 4 วิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และการส่ง
แบบสอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามและระดับความคิดเห็นที่มีตอ่ หลักสูตรคือสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการประเมินหลักสูตรมีดงั นี้
1. องค์ประกอบของหลักสูตร
โดยมีรายละเอียดของการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้
1.1 ด้านโครงสร้างและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุดในด้านของวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นผลิตนักวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย= 4.80, SD = 0.42) มีการบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์ด้านต่างๆ
(ค่าเฉลี่ย= 4.70, SD = 0.48) ปรัชญาและเป้าหมายของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ (ค่าเฉลี่ย= 4.50, SD = 0.52) มีการจัดโครงสร้าง
ของหลักสูตรชัดเจน จํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชามีความเหมาะสม ทั้งวิชาที่อยู่ในหมวดวิชา
บังคับ และหมวดวิชาเลือก ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การกําหนดวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรได้คํานึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็น
สากล โดยมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ค้นคว้าหา
ความรู้ และสามารถนําเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานได้
1.2 ด้านเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรมีลักษณะของสหวิทยาการซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จาก
ศาสตร์ต่างๆ เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น เพื่อนํามาใช้ในการศึกษาวิจัย
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตรในทุกรายวิชาได้ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการ
ทํางานวิจัย มีความหลากหลาย มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนเกิดประสบการณ์ในวิชาชีพโดยการศึกษาทางทฤษฎี
แล้วยังมีรายวิชาที่กําหนดให้มีการปฏิบัติการวิจัยจริง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อหาใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทุกรายวิชามุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทํางานวิจัย
เพิ่มประสบการณ์ในวิชาชีพโดยการปฏิบัติการวิจัยในสภาพการณ์จริง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง
เนื้อหาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.3 ด้านคุณลักษณะของนิสิต
คุณลักษณะของนิสิตที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรที่พบมากที่สุดคือ นิสิตมีทกั ษะในด้าน
เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย= 4.00, SD = 0.66) รองลงมาได้แก่ นิสิตมาเรียน
อย่างสม่ําเสมอ (ค่าเฉลี่ย= 3.60, SD = 0.51) นิสิตมีความรู้พื้นฐานในวิชาที่เรียน (ค่าเฉลี่ย= 3.50,
SD = 0.70) นิสิตมีความพร้อมและมีเวลาในการเรียน และนิสิตมีความรับผิดชอบ ขยัน หมั่นเพียร
(ค่าเฉลี่ย= 3.50, SD = 0.52) ตามลําดับ
1.4 ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ประจําหลักสูตร
คณาจารย์ให้ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิจัย และมีการกําหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวิชาชัดเจน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 4.40, SD = 0.69) รองลงมาให้
ความสําคัญในส่วนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (ค่าเฉลี่ย= 4.30, SD = 0.67)
และกระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย= 4.30,
SD = 0.48) ตามลําดับ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอาจารย์ของสถาบันทั้งอาจารย์ทางกลุ่ม
เนื้อหาพฤติกรรมศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยอาจารย์ทางสาขาวิชาต่างๆ เช่นด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา
การศึกษา การบริหาร เป็นต้น และอาจารย์ในกลุ่มระเบียบวิธีวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่สําเร็จ
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การศึกษาระดับมหาบัณฑิตและปริญญาเอก ที่มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาที่สอน เป็นผู้ที่มีความรู้
ประสบการณ์ สามารถให้คําปรึกษาและให้คําแนะนําได้ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนการสอน
เป็นอาจารย์ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยลักษณะเด่นที่สําคัญของอาจารย์ในหลักสูตร คือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัยสูงและ
หลากหลายรูปแบบทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพทําให้นิสิตสามารถขอคําปรึกษา
หรือสนใจในแนวทางการวิจัยได้หลากหลายตามความถนัดของอาจารย์แต่ละท่าน สามารถให้
คําปรึกษาลงไปในเชิงลึกหรือในทางปฏิบัติได้ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้นิสิตสามารถแก้ไขปัญหาที่พบในการ
เรียนและการทํางานในวิชาเรียนได้
1.5 ด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่า ทรัพยากรที่มีความสําคัญทีส่ ุด คือ
ทรัพยากร สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีจํานวนเพียงพอ
(ค่าเฉลี่ย= 3.80, SD = 0.63) รองลงมา ได้แก่ อาคารสถานที่มีจํานวนเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย= 3.70, SD
= 1.05) และห้องสําหรับจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย= 3.70, SD = 0.82)
ตามลําดับ บรรยากาศทางด้านวิชาการของสถาบันฯ นั้นเป็นที่น่าพอใจและสนับสนุนส่งเสริมต่อการ
เรียนรู้อย่างยิ่ง แต่ในอนาคตจํานวนห้องเรียนอาจจะมีไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้เรียนที่มีแนวโน้มว่าจะ
เพิ่มจํานวนมากขึ้น
2. ด้านกระบวนการเรียนการสอน
2.1 การจัดการเรียนการสอน
คณาจารย์ให้ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิจัย และมีการกําหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวิชาชัดเจน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 4.40, SD = 0.69) รองลงมาให้
ความสําคัญในส่วนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (ค่าเฉลี่ย= 4.30, SD = 0.67)
และกระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ค่าเฉลี่ย= 4.30,
SD = 0.48) ตามลําดับ นอกจากนี้ยังให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
มีความหลากหลายในด้านเทคนิควิธีการสอน และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านระเบียบ
วิธีการวิจัยและทางด้านเนื้อหาพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จัดหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมีกิจกรรมเสริมความรู้ อาจารย์ในแต่ละรายวิชามีการ
สร้าง พัฒนา และใช้สื่อการเรียนการสอนทีท่ ันสมัย นอกจากนี้ในบางรายวิชายังมีการฝึกปฏิบัติจริงทั้ง
ในส่วนของภาระงานที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียนและการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติในโครงการวิจัยต่างๆ
ของสถาบันได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ทางด้านการวิจัยที่ดี
เยี่ยม นอกจากนี้แล้วสิ่งหนึ่งทีส่ ําคัญทีแ่ ฝงอยู่ในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คือการ
สอดแทรกเนื้อหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณสําหรับนักวิจัยผ่านกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมพิเศษที่ทางสถาบันฯ จัดขึ้นในวาระและโอกาสต่างๆ
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2.2 การวัดและประเมินผล
คณาจารย์ให้ความสําคัญมากที่สุดในด้านความชัดเจนของการกําหนดเกณฑ์ในการวัด
และประเมินผล (ค่าเฉลี่ย= 4.20, SD = 0.63) รองลงมาได้แก่ ความมีมาตรฐานในการดําเนินการวัด
และประเมินผล (ค่าเฉลี่ย= 4.10, SD = 0.73) และมีความชัดเจนของการกําหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินผล ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ใช้การประเมินตามสภาพจริง มีการประเมินผล
ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะและทักษะ (ค่าเฉลี่ย= 4.00, SD = 0.73) ตามลําดับ การวัดและ
ประเมินผลได้กําหนดให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอน ผู้สอนมีการแจ้งวิธีการวัดและประเมินผลการสอนชัดเจน มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
หลากหลายและตรงสภาพจริงและนําผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนและการสอน การให้
ข้อมูลย้อนกลับสู่ทั้งตัวผู้เรียนและอาจารย์ว่ามีข้อบกพร่องในด้านใด เพื่อปรับปรุงเป็นระยะๆ อีกทั้ง
อาจารย์ได้มีการนําผลการประเมินจากนิสิตไปปรับปรุงการเรียนการสอน
3. ด้านคุณลักษณะของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
(Learning Outcomes) ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
คณาจารย์มีความเห็นว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.20, SD = 0.63) รองลงมาคือ บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการนําความรู้
ไปใช้ (ค่าเฉลี่ย= 4.00, SD = 0.66) และ บัณฑิตสนใจและปรับตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าของ
วิทยาการใหม่ๆ (ค่าเฉลี่ย= 4.00, SD = 0.47)
ผลการประเมินคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้พบว่า คุณลักษณะด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่มมี ากที่สดุ คือ ให้เกียรติผู้อื่นโดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน/งานวิจัย เสนอผลการปฏิบัติงาน/การวิจัยตามความเป็นจริง
โดยไม่จงใจเบี่ยงเบนผลงาน ตระหนักและให้ความสําคัญกับจรรยาบรรณวิจัย (ค่าเฉลีย่ =4.67,
SD=0.50) ด้านความรู้ คือ สามารถนําเอาองค์ความรู้ แนวคิด ข้อมูลและประสบการณ์จากการศึกษา
ในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ย=3.78, SD=0.66) และใน
ภาพรวมมีความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น (ค่าเฉลี่ย=3.78, SD=0.44) ด้านทักษะทางปัญญา คือ
มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.78,
SD=0.44) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ มีความสามารถจัดการกับ
ปัญหาที่ซับซ้อนในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง มีความสามารถวางแผนการทํางานของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความสามารถปรับปรุงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เมื่อพบ
ความผิดพลาดอันเกิดจากตนเองพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข (ค่าเฉลี่ย = 3.89, SD=0.33) และไม่ลังเลที่
จะช่วยเหลือผู้ร่วมงานเมื่อประสบปัญหาที่อาจส่งผลทางอ้อมต่อหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.89,
SD=0.60) ตามลําดับ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติในการศึกษาค้นคว้าปัญหาต่างๆ
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(ค่าเฉลี่ย = 3.56, SD=0.52) รองลงมา คือ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัย มีความสามารถในการนําเสนอข้อมูลความรู้ และรายงานการศึกษาต่างๆ ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย= 3.11, SD=0.78)
คุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้พบว่า คุณลักษณะด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่มมี ากที่สดุ คือ คํานึงถึงการพิทักษ์สิทธิ์และการรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน/การวิจัย (ค่าเฉลี่ย= 5.00, SD = 0) ด้านความรู้ คือ มีความรู้และความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนในเนื้อหาสาระของทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย= 4.75, SD = 0.46) ด้านทักษะทาง
ปัญญา คือ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เข้ากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ค่าเฉลี่ย= 4.50, SD = 0.53) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ มีความ
มั่นใจและพร้อมที่จะนําความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาองค์การ (ค่าเฉลี่ย= 4.62, SD = 0.51) และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ มีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติในการศึกษาค้นคว้าปัญหาต่างๆ และมีความสามารถในการใช้ข้อมูล
เชิงตัวเลขและสถิติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.62, SD = 0.51)
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิต มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของ
บัณฑิตและความสามารถในการปฏิบัติงานของดุษฎีบัณฑิตในระดับมากที่สุด ร้อยละ 62.50 และมี
ความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 25.00
4. ความคิดเห็นของนิสิตบัณฑิตศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตร
ผลการสํารวจความคิดเห็นของนิสิตบัณฑิตศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตร
พบว่า ถ้าให้ตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่ง นิสิตระดับมหาบัณฑิตร้อยละ 100.00 และนิสิตระดับดุษฎี
บัณฑิตร้อยละ 93.50 ยังยืนยันที่จะตัดสินใจเลือกเรียนทีส่ ถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์อีก
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ จากการศึกษาพบว่า อาจารย์มีวุฒิการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการวิจัยมาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี
ควรมีการเตรียมอาจารย์และพัฒนาอาจารย์ใหม่ของสถาบันฯ ให้มีอัตลักษณ์ในด้านการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ของสถาบันฯ เพื่อทดแทนอาจารย์ทจี่ ะเกษียณอายุราชการในอนาคต
5.2 ด้านการบริหารหลักสูตร จากการศึกษาพบว่า การบริหารหลักสูตรมีความเหมาะสม
ดี จึงควรมีการส่งเสริมการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อสนับสนุนภารกิจทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง และควรประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานผลผลิตของผู้เรียนในด้านต่างๆ
ต่อสาธารณะและต้องมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อนําผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกันของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ

94
5.3 จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง ต่อ
คุณภาพการทํางานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะการ
สนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเข้มข้นให้เป็นนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ชั้นนําตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพและความก้าวหน้าในการทํางานให้เป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงานมากขึ้น

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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 การบริหารจัดการและประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี2552-2553 (หัวหน้าโครงการ)
 การบริหารจัดการและประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ปี
2552-2553 (หัวหน้าโครงการ)
 การบริหารจัดการและประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององค์กรไม่หวังผลกําไรในเขต
กรุงเทพมหานคร ปี2552-2553 (หัวหน้าโครงการ)
 การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลภาพรวมและศักยภาพในการบริหารจัดการระบบ HiPPS ของทุกส่วน
ราชการที่มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในรุ่นที่ 1-3 ปี 2553 (หัวหน้าโครงการ)
 โครงการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของ
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร ปี2553-2554 (หัวหน้าโครงการ)
งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ
 การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของ
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร ช่วงตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 (หัวหน้า
โครงการ)
 โครงการประเมิน เรื่อง "มหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการเสนอผลงานของหน่วยงานในระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขต 13 กรุงเทพมหานคร ช่วงตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2554 (หัวหน้าโครงการ)
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 การส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนงานที่ 5 วิจัยและพัฒนาเพื่อการอ่าน ประจําปี
2554 (อนุกรรมการ) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 929/2553
บรรณาธิการ
 บรรณาธิการ วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 กันยายน 2550
 บรรณาธิการ วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 กันยายน 2551
 บรรณาธิการ วารสารพฟติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 2 มกราคม 2553 และ ปีที่ 4 มกราคม 2555
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสาร ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับเดือน มกราคม-มิถนุ ายน ฉบับเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม และฉบับเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม ตั้งแต่ปี 2552-2554
 กองบรรณาธิการ วารสารพฤติกรรมสาสตร์ วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และ The Journal of
Behavioral Science
คําสัมภาษณ์วิทยุ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของภาวะวิกฤตสตีไทยสมรสวัยกลางคนในรายการ
 วิทยุ FM 92.2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2550 เวลา 20.10 – 20.40 น. ในรายการของมูลนิธิ เครือข่าย
ครอบครัว โดยมีพิธีกรคือ คุณรัศมี มณีดิน
 วิทยุ FM 100.5 อสมท. เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2550 เวลา 09.10 -09.40 น.
 รายการโทรทัศน์ ช่อง UBC 7 Life and New โดยออกรายการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ ในวันอาทิตย์ที่ 22
กรกฎาคม 2550 เวลา 21.20 -21.30 น. โดยมีผู้ดําเนินรายการคือ นายแพทย์ทวีศลิ ป์ วิษณุโยธิน โฆษกกรม
สุขภาพจิต
รางวัลวิชาการที่ได้รับ
 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จากสํานักงานกองทุนวิจัย (สกว.) และ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ปี
2551
 รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจําปี 2551 รางวัลรายงานการวิจัยระดับชมเชย จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 รางวัลเกียรติคุณ “ต้นไม้ที่เติบโตแห่งการวิจัย” นักวิจัยระดับกลาง สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจําปี
2553 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน 2553 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 เกียรติบัตร ยกย่องสรรเสริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 4
ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2552
 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาการบริหาร ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม
2553
 เกียรติบัตรเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบบรรยาย ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระหว่างวันที่
14 -16 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมรีเจนฮอลิเดย์อิน จ.เพชรบุรี ของ สกว.ร่วมกับ สกอ.
 รางวัลเกียรติคุณ "รากแก้วที่ยั่งยืน" นักวิจัยระดับอาวุโส ศรีนครินทรวิโรฒวิจัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ประจําปี 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน 2554 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาระงานสอน
ตรี

ระดับ
รายวิชาที่สอน
โท เอก
/
/ วป 722 ผู้นํา สมาชิกและการพัฒนาองค์การ ระดับปริญญาโทและเอก
/
/ วป 591 การคิดถูกวิธี
/
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
/ วป 791 การบริหารจัดการโครงการ
/ วป 884 สัมมนาสังคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม
/ วป 734 ปรีชาเชิงอารมณ์กับคุณภาพชีวิตและการทํางาน
/
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นายจรัล อุ่นฐิติวัฒน์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
086-588-9599
jarun@swu.ac.th
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์)
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์)
กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต
(คณิตศาสตร์)

สถานทีศ่ ึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่จบ
การศึกษา
2548

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2532

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(บางเขน)

2527

ผลงานทางวิชาการ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
1. งานวิจัย
จรัล อุ่นฐิติวัฒน์ งามตา วนินทานนท์.(2553). ลักษณะท้าทายของกีฬาหมากล้อมสถานการณ์แวดล้อม และ
ลักษณะส่วนบุคคลทีส่ มั พันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของการเล่นกีฬาหมากล้อมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดุษฎี โยเหลา พวงรัตน์ เกสรแพทย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร ประทีป จินงี่ และจรัล อุ่น ฐิติวัฒน์. (2552).
การประเมินแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาของ กทม.ปี 2548-2551. ฝ่ายการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร.
ดุษฎี โยเหลา ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร นิยะดา จิตต์จรัส อ้อมเดือน สดมณี และจรัล อุ่นฐิติวัฒน์ (2553).
การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเพื่อการพัฒนาครอบครัวในชุมชนกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
พรรณี บุญประกอบ จรัล อุน่ ฐิติวัฒน์. (2546). ลักษณะทางจิตสังคมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชน
ไทย. รายงานการวิจัยฉบับที่ 94.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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อ้อมเดือน สดมณี อุษา ศรีจนิ ดารัตน์ จรัล อุ่นฐิจิวัฒน์ อนิสรา จรัสศรี.(2543).ค่านิยมเกี่ยวกับการทํางาน
การถ่ายทอดการทํางานและลักษณะทางจิตสังคมของประชาชน .รายงานการวิจัยฉบับที่ 78.
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Nai,T.,Matsuda T; Intasuwan, P; Chuwanlee, W; Thanachanan, S; Ounthitiwat,J; &
Fukushima,M. (2010). Gratitude for, and Regret Toward, Nature: Relationship to
Proenvironmental Intent of University Student from Japan. Social Behavior and
Personality: an international journal. 38(7), 993-1008.
2.งานวิจัยที่กําลังดําเนินอยู่
 การประเมินงานวิจัย : ปริญญานิพนธ์สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 โครงการย่อย 3 คุณภาพชีวิตครอบครัวของข้าราชการชายในบทบาทผู้นําหน่วยงาน
3. ประสบการณ์งานด้านอื่น ๆ
1. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โทควบเอก)
2. บรรณาธิการวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553
3. บรรณาธิการวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2553
4. บรรณาธิการวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม 2554
5. บรรณาธิการวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2554

ภาระงานการสอน
ระดับ
ตรี โท เอก
/
/
/
/
/
/

รายวิชาที่สอน
วป 511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
วป 544 โครงสร้างและระบบสังคม
วป 884 สัมมนาสังคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม
วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทํางาน
วป 787 พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
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ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาทีเ่ ชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นายนําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
081-440-5059
numchai@swu.ac.th
สถิติ การวิจัยพฤติกรรมศาตร์ประยุกต์

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

สถานทีศ่ ึกษา

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์)
ว.ม. (สื่อสารมวลชน)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
อ.ม. (อักษรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่จบ
การศึกษา
2547

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544
2542
2535

ผลงานทางวิชาการ
1.บทความวิชาการ
นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล; และ เรวดี ทรงเที่ยง. (2543). การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม: การเปรียบเทียบประโยชน์
ความเหมือน และความต่างระหว่างเทคนิคการวิเคราะห์อื่น. วารสารการวัดผลการศึกษา. 21(63): 45-69.
นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล; และ เรวดี ทรงเที่ยง. (2546). ผลของการตั้งเป้าหมายด้วยตนเองต่อการปฏิบัติงานของนิสิต
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ฉบับปริทัศน์ 9(1):
37-50.
นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล (2548). วิธีสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ ธุรกิจรายสัปดาห์.
วารสารศาสตร์ 1(2): 149-165
นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล (2550). การศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับปัจจัยภาวะผู้นํา ปัจจัยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางานและตัวแปรผลทางด้านจิตพิสัย
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์
13(1): 51-65.
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2.งานวิจัย
นภาภรณ์ หะวานนท์; นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล; และ ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์. (2546). ความกลมกลืน
ระหว่างทฤษฎีฐานรากกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในการสร้างดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน. โครงการ
ปริญญาเอกพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์, ไพบูลย์ อ่อนมั่ง, และ นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล (2552). การวิจัยประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. (ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข)
รัตติกรณ์ จงวิศาล, ศยามล เอกะกุลานันต์, พนมพร พุ่มจันทร์, วิรินธิ์ กิตติพิชัย, ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, และ
นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2553). การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิต
วิญญาณเพื่อการพัฒนา (ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์)
Chattananon, A.; Lawley, M.; & Supparerkchaisakul, N. (2003). The Impact of Societal
Marketing on Corporate Image: A Thai Case. Asian Journal of Marketing.
10(1): 29-46.
The World Bank EASES. (2006). Thailand Social Capital Evaluation: A Mixed Method
Assessment of the Social Investment Fund’s Impact on Village Social
Capital. Thailand Social Capital Evaluation.
Chattananon, A.; Lawley, M.; Trimetsoontorn, J.; Supparerkchaisakul, N.; &
Leelayouthayothin, L. (2007). Building corporate image through societal marketing
programs. Society and Business Review. 2(3): 230-253.
Chattananon, A.; Lawley, M.; Supparerkchaisakul, N.; & Leelayouthayothin, L.
(2008). Impacts of a Thai Cause-Related Marketing Program of
Corporate Image. Internationl Journal of Emerging Markets 3(4): 348-363.
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1. ผลงานวิจัยทีน่ ําเสนอที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
วิชุดา กิจธรธรรม บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ และ นิภา ศรีไพโรจน์ (2544). การประมาณค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการวัดที่ระดับคะแนนของแบบทดสอบ ความถนัดทางวิชาชีพพยาบาลตามแนวคิดของ
ฟลานาแกน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน วิธีการตามทฤษฎีการตอบข้อสอบ
และวิธีการของคีต. ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.) (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิชุดา กิจธรธรรม สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา และ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2551). การคาดการณ์อนาคตคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: การประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ. วารสารสภาคณบดีคณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1(3): 33-46.
วิชุดา กิจธรธรรม. (2542). การประเมินพื้นความรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอดส์ใน
การปฏิบัติวิชาชีพของพยาบาลใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วารสาร
มฉก. วิชาการ, 2(4): 1-8.
วิชุดา กิจธรธรรม ชัยยศ คุณานุสนธิ์ บงกช โมระสกุล และ สุนีย์ กิจศิริเจริญชัย. (2544). การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของ
นักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 13(3): 15-26.
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และวิชุดา กิจธรธรรม. (2551). คุณวุฒิของครูและคุณภาพงานครู 2547-2548. วารสารครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 36(2): 224-230.
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พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ สุวิมล ว่องวาณิช กมลวรรณ ตังธนกานนท์ สุกัญญรัตน์ คงงาม คมกริบ ธีรานุรักษ์ และวิชุดา กิจ
ธรธรรม. (2550). กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัย. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 21(3):
385-393.
สุวิมล ว่องวาณิช กมลวรรณ ตังธนกานนท์ ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า และ วิชุดา กิจธรธรรม. (2550). รายงานการ
ประเมินอภิมานภายใน โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย. กรุงเทพฯ: บริษัทพริก
หวานกราฟฟิด จํากัด.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ศิริชัย กาญจนวาสี สุวิมล ว่องวาณิช อาชัญญา รัตนอุบล ชูชัย รัตนภิญโญ สร้อยสนธิ์ สกลรักษ์
และ วิชุดา กิจธรธรรม (2551). กลยุทธ์การขับเคลื่อนนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านการศึกษา “สัตตศิลา” สู่
โรงเรียน. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (เผยแพร่แบบโปสเตอร์ในงานสัมมนาวิชาการของ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา และเผยแพร่ในเวทีสภาวิจัยแห่งชาติ)
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และวิชุดา กิจธรธรรม. (2552). แผนงานวิจัยสหวิทยาการด้านคุณภาพชีวิตชุมชน. วารสารสภา
วิจัยแห่งชาติ, 41(4): 133-143.
วิชุดา กิจธรธรรม. (2553). การประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส: กลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากเอดส์. วารสารการศึกษาไทย, 7(69): 28-32.
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ วิชุดา กิจธรธรรม บุณฑริกา บูลภักดิ์ และเฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก. (2553). การพัฒนารูปแบบ
สมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน. วารสารการศึกษาไทย (ได้รับการตอบรับการลง
วารสารแล้ว)
Kijtorntham, W., Suwanmunka, S., and Siribanpitak, P. (2006). A Foresight Study of the Faculty of
Education, Chulalongkorn University: Applying Quantitative and Qualitative Techniques.
Hawii International Conference on Education. January, 6-9.
Kijtorntham, W. Peungposop, N. and Vivitwatanakun, W. (August, 26-30, 2011). Basic Education
Provision Policy for HIV/AIDs Children in Thailand. Poster Presentation in The 10th International
Congress on AIDS in Asian and the Pacific: Diverse Voices, United Action. Busan, Korea.

2. ผลงานวิชาการ
วิชุดา กิจธรธรรม. (2542). ต้านภัย เอดส์... ต่อต้านคนหรือต่อต้านโรค. วารสาร มฉก. วิชาการ, 2(1): 21-28.
วิชุดา กิจธรธรรม และ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์. (2551). การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เมทริกซ์อิทธิพลระหว่าง
ความสัมพันธ์ในการสร้างภาพอนาคตคุณภาพชีวิตชุมชนของประเทศไทย พ.ศ. 2554. วารสารวิชาการสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 14(1): 81-99.

3.งานวิจยั ที่ยงั ไม่ได้เผยแพร่
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อดิสร เสมแย้ม วิชุดา กิจธรธรรม พรพิมล ตรีโชติ วัชรี ศรีคํา ขนิษฐา คันธะวิชัย มนทกานต์
ฉิมมานี และ ศิวะพร ภู่พันธ์. (2552). การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศ
เพื่อนบ้าน. กรุงเทพฯ: สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (คณะนักวิจัยที่ปรึกษา)
วิชุดา กิจธรธรรม สุจิตรา ชัยกิตติศิลป์ ฉวีวรรณ ตั้งอมตะกุล วิไลวรรณ ตรีถิ่น ทิพยา พันธุมกาญจน์ สิรินดา
ศรีจงใจ โรจนินทร์ ปรานต์วรพัฒน์ พรทิพย์ ลิ้มธีระยศ และ ปริศนา อัครธนพล. (2552). การประเมินหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2547 และ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2549 มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
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พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อวยพร เรืองตระกูล วิชุดา กิจธรธรรม รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล และ สุภาพร โกเฮงกุล. (2553).
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2552. กรุงเทพฯ: ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดันเชิงคุณธรรม. (ศูนย์คุณธรรม).
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ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์)
ร.บ. (สังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

สถานทีศ่ ึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ
การศึกษา
2552
2545
2543

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
ในหน่วยงาน
การสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้ความสําคัญ
โดยใช้การวิเคราะห์เมต้า (Meta Analysis) (ผู้ร่วมวิจัย)
โครงการประเมินผลงานวิจัยที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้ความสําคัญ (ผู้ร่วมวิจัย)
โครงการวิจัย ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับระหว่างลักษณะทางจิตสังคมของครู การ
ปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่มี
ต่ อ จิ ต พอเพี ย ง และพฤติ ก รรมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ข องนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นแบบอย่ า ง
“สถานศึกษาพอเพียง” (ผู้ร่วมวิจัย)
บทบาทและการส่ ง เสริ ม สภาองค์ ก รชุ ม ชนในการเสริ ม สร้ า งสั ง คมสมานฉั น ท์ ผ่ า น
กระบวนการวิจัยและปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ประสบความสําเร็จในเขต
พื้นที่ภาคกลาง (ผู้ร่วมวิจัย)
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โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยชุมชนด้านครอบครัว (ผู้ร่วมวิจัย)
อ้อมเดือน สดมณี ดวงเดือน แซ่ตัง นริสรา พึ่งโพธิ์สภ และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. 2553. ปัจจัยเชิง
บูรณาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนําชุมชนในภาค
กลาง:การศึกษาระยะที่สอง.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551
นอกหน่วยงาน
การศึกษาภาวะสมรสและทัศนคติตอ่ การสมรสของสตรีไทยในสังคมยุคใหม่ (ผู้รว่ มวิจัย)
2. บทความวิชาการ
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ. 2554. การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดากับการเกิดภาวะอ้วนในเด็ก.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์. (กําลังตีพิมพ์)

ภาระงานสอน
ระดับ
ตรี โท เอก
/ /
/ /
/
/ /
/

รายวิชาที่สอน
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ (ผู้สอนร่วม)
วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมและพัฒนาการของมนุษย์ (ผูส้ อนร่วม)
วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ (ผูส้ อนร่วม)
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทํางาน (ผู้สอนร่วม)

ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตร
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ตารางสาระสําคัญในการปรับปรุงและเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
2. ปรับปรัชญาของหลักสูตร
3. ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4. ปรับรหัสรายวิชา
5. ปรับคําอธิบายรายวิชา
6. เพิ่มคําอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
(ข้อความเดิม)
1.การจัดทําหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2.ปรัชญาของหลัสูตร
หลักสูตรนี้มีพื้นฐานความคิดเชิงปรัชญา
ที่ว่า ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นนักวิจัย
และนักพัฒนาระดับผู้นําทางการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ที่เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรมสามารถดําเนินงานวิจัย
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและตรงตาม
ความต้องการของสัคม อันนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม
อย่างยั่งยืน
3.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม
และมีความเป็นผู้นําในวิชาชีพสาขาวิชาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถ
ทํางานวิจัยและปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่
สามารถเผยแพร่งานวิจัยถึงผู้ใช้และ
สามารถใช้ประโยชน์ในงานวิจัยในการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หมายเหตุ

1.การจัดทําหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
2.ปรัชญาของหลักสูตร
“รอบรู้พฤติกรรมศาสตร์เก่งกาจการวิจัย เป็น
ผู้นําการประยุกต์ใช้ เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมนําสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ปรัชญาของหลักสูตร
“บัณฑิตเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้นํา
ที่บูรณาการองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์
และวิธีวิทยาการวิจัย เพียบพร้อมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาคุณภาพ
บุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน”
3.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ดังต่อไปนี้
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
2. มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
(ข้อความเดิม)
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมได้
อย่างยั่งยืน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หมายเหตุ

มีคุณภาพและประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลและสังคม
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
นักวิจัย
4.คําอธิบายรายวิชา
เพื่อให้การเลือกใช้รูปแบบการ
4.คําอธิบายรายวิชา
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย 1
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย 1
วิจยั มีความยืดหยุ่นเหมาะกับ
นําองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ การปัญหาวิจัย
นําองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ศาสตร์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร้าง ในลักษณะสหวิชามาวิเคราะห์ สังเคราะห์
เป็นโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อ และประยุกต์เพื่อสร้างเป็นโครงการวิจัยที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาบุคคล
พัฒนาบุคคลและสังคม
วป 899 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต และสังคม
การดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อการทํา
วป 699 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
ปริญญานิพนธ์ในรูปของการวิจัยซึ่งเข้า
การดําเนินการขั้นตอนเพื่อการทําปริญญา
มาตรฐานทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยอยู่
นิพนธ์ในรูปของการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ประยุกต์ที่มีคุณภาพ รูปแบบการวิจัยต้องมี
ควบคุมปริญญานิพนธ์ที่มีความรู้ ความ
ความเหมาะสมกับปัญหาการวิจัย มีการ
ชํานาญโดยตรงลักาณะการวิจัยสําหรับ
ประมวลทฤษฏีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปริญญานิพนธ์ ในระดับมหาบัณฑิตควร
อย่างกว้างขวาง มีการออกแบบการวิจัยที่
เป็นการตรวจสอบสมมุติฐานทีได้จากการ เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการเก็บรวบรวม
ประมวลทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ผลการวิจัยสามารถ
ซึ่งประมวลมาอย่างกว้างขวาง และการวิจัย นําไปใช้ประโยชน์ได้
ต้องมีตัวแปรจํานวนมากพอที่จะให้
ผลการวิจัยนํามาตีความหมายให้ได้
ข้อความจริงที่ลึกซึ้งพอสมควร
5.คําอธิบายรายวิชา มีคําว่า “เช่น”
“ได้แก่” “เป็นต้น”
6.เปลี่ยนรหัสวิชา จาก 3(3-0-6)

5.ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา โดยตัดคําว่า
“เช่น” “ได้แก่” “เป็นต้น” ออกจาก
คําอธิบายรายวิชา
6.เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 2(2-2-5) โดยสะท้อน
การฝึกปฎิบัติสอดคล้องกับจํานวนชั่วโมงที่
กําหนดไว้ในหน่วยกิต

ตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ

ตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ

